
När man analyserar går man på djupet i en bild. För att förklara för någon vad man ser 
och tänker är det bra att ha ett rikt och precist ordförråd. Här kommer några ord som 
är bra att ha i sin ”ordportfölj”. Du bestämmer själv vilka ord som passar i din analys. 

BILDENS SYFTE 
Målgrupp - de som är mottagare 
Sändaren - den som gjort bilden 
Reklam - påverka att vilja köpa ngt 
Propaganda - påverka att tänka i en viss 
riktning 
Underhållande - vill roa betraktaren 
Estetisk - konstnärligt, vackert, tilltalande 
Instruerande - visar hur ngt går till 
Dokumentär - visar verkligheten, ej 
tillrättalagd 

BESKRIVNING 
Denotation - beskriver vad som syns på 
bilden - objektivt 
Motiv - vad bilden föreställer  
Händelser - olika verb; sitta, går, etc. 
Prepositioner - anger rikting, var något är (i 
mitten, till vänster etc.) 
Adjektiv - beskriver egenskaper; t.ex grön, 
stor, utsträckt 
Verb - anger vad som händer; t.ex går, sitter, 
smeker 
Objekt - en sak  
Centralt - i mitten (viktigt) 
Perifert - i utkanten (inte så viktigt) 
Förgrund - långt fram i bilden 
Bakgrund - långt bak i bilden 
I sin helhet - sammanfattning av hela bilden 
Miljö - hur omgivningen ser ut, t.ex 
stadsmiljö 
Skärpa - ngt syns bra 
Oskärpa - ngt är suddigt 
Horisontellt - från sida till sida 
Vertikalt - från topp till botten 
Diagonalt - snett över bildytan 
Nyans - färgskiftning  
Transparent - tunn/genomskinlig (färg) 
Opak - täckande (fär

Bildanalys  
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas olika 
medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika 
bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både i nutid och 
historiskt.” (Lgr 22)

Produkt - vara 
Logotyp - varumärke 
Versaler - stora bokstäver 
Gemener - små bokstäver 
Seriffer - bokstäver med små tvärstreck/
klack 
Modernt - upplevs som nytt 
Antikt - upplevs som gammalt/klassiskt 

Bildteknik - hur bilden är gjord 
(t.ex foto, målning, kollage, montage etc) 
Arrangerat foto -planerat innan fotot togs 
Dokumentärfoto - foto taget direkt i 
verkligheten (t. ex. nyhetsbild) 
Retuschera - ta bort störande detaljer  
Manipulerat foto - foto omgjort i datorn 
Illustration - bild som visar hur något ser ut 
Tecknat - bild ritad för hand 
Digital bild - bild gjord i dator 
Originalet - den ursprungliga bilden 
Originell - unik/egen 

TOLKNING  
Konnotationer - berättar vad du upplever när 
du ser bilden - subjektivt 
Associera - komma att tänka på 
Subjektivt - personligt 
Objektivt - neutralt 
Stereotypt - förenklad, ofta negativ, bild av en 
grupp 
Schablonbild - alla stöpta i samma mall 
Sexistiskt - förtryck utifrån kön 
Adjektiv - beskriver hur man upplever att 
något är, t.ex. vacker, ful, underbar 
Fördomsfull - förutfattade meningar om 
någon/några 
Humoristiskt - komiskt, roligt 
Seriöst - på allvar, riktigt 
Inlevelseförmåga - förmåga att leva sig in i 
hur andra har det 

https://youtu.be/VVu8w9dbC_Q

