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Abstrakt 
Världen omkring oss är bild-intensiv och därför betonas vikten av en förmågan att uttrycka 

oss med och tolka bilder. Tranvänder vi i högsta grad fortfarande språkliga verktyg för att 

analysera bilder. 

Den här undersökningens syfte har varit att titta närmare på hur vi kan använda ett 

multimodalt perspektiv på lärande för att uppmärksamma ytterligare aspekter av 

kommunikation och meningsskapande processer. Närmare bestämt hur kan vi använda oss av 

bildens potentialer - utifrån dess modala sätt att fungera - i analys av visuella material. Att 

undersöka hur de affordances som bildmediet erbjuder kan användas i visuell analys av 

visuella material. Hur tecknande och visuellt bearbetande kan ingå som verksamma delar i 

metoder för analys. 

I undersökningen studeras tre olika metoder, med olika medium som grund, med 

målsättningen att dessa kan användas i undervisning. Dessa metoder tillämpas i analys av ett 

urval filmer och därefter görs reflektioner kring de potentialer som framträder i dessa olika 

sätt att närma sig visuellt material. 

I anslutning till detta reflekterar jag även över de pedagogiska möjligheter som dessa olika 

arbetsformer kan tänkas erbjuda, i förhållande till unga människors behov av verktyg för att 

förhålla sig till de visuella material som möter dem. 

Undersökningen har utförts utifrån ett dubbelt perspektiv, vilket innebär att arbetet skett 

utifrån ett teoretiskt perspektiv och ett konstnärligt, gestaltande perspektiv vilket alltså 

resulterat i två, om än tätt sammanvävda, spår i uppsatsen. Den gestaltande delen kan sägas 

bestå i det visuella undersökandet av metoder med det stora antal teckningar, illustrationer 

och animationer producerades under arbetet. Material som alltså skapades som former för 

analys av filmer. Ett urval av dessa, centrerade kring filmen Erin Brockovich, ställdes ut på 

Konstfacks vårutställning 2017.  
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1 Inledning 
Jag är lärare i bild och media därför att jag tror på kraften och vikten i det visuella. Jag tror på 

styrkan i linjer och i nyanser av färg. Men sällan får tecknande och det visuella stå för sig 

själv. Det ska alltid relateras till och teoretiseras kring med hjälp av det talade eller skrivna 

ordet, framförallt i skolans värld. Jag står inte ut med tanken på att undervisa ett år till och att 

efter varje moment tvingas säga till elever att ”nu så ska vi skriva en analys på det vi gjort”.  

Så sprunget ur frustration undersöker jag i mitt examensarbete visuella metoder för analys av 

bild och rörlig bild, med målet att erfarenheter från arbetet ska kunna omsättas till praktik i 

skolans bild- och media-undervisning och ge alternativ till skriftlig och muntlig analys. 

1.1 Bakgrund 
I lärarutbildningen på Konstfack talas det mycket om olika sätt att visa på kunskap och om 

hur olika typer av kunskap värderas. Som bildskapande människa är en ofta van vid att 

behöva försvara sitt intresse, att försvara sitt valda yrke och motivera på vilket sätt det är 

viktigt. Med samma bakgrund är Konstfack måna om att lyfta och försvara det dubbla 

perspektivet i utbildningen, att hur vi genom att arbeta både teoretiskt och gestaltande kan 

utveckla fördjupad kunskap. ” En individ som behärskar flera kunskapsformer erövrar mer 

varierad och nyanserad uttrycksförmåga.”   1

Bild och visuell gestaltning är viktiga aspekter i hur vi interagerar med omvärlden. Ett 

multimodalt perspektiv kan visa på hur det kan tillföra något till talat och skrivet språk och 

hur de, i sig eller i kombination med andra så kallade modes, kan nå nya höjder och insikter 

som på andra vis inte kunnat vara möjliga.  Utan bilder i kemiboken skulle vår förståelse för 

molekylers uppbyggnad se annorlunda ut, med bara text på nyhetssidor på nätet skulle de 

anses tråkiga. Därför är syftet med undersökningen att utveckla och undersöka metoder för 

bild- eller filmanalys med den framtida målsättningen att kunna anpassa dessa metoder för 

användning i gymnasieskolans estetiskt orienterade undervisning. Att bidra till en variation i 

lektionsupplägg vad gäller just bild- och filmanalys och att lyfta visuella gestaltande metoder 

för meningsskapande. 

Det visuella, bildmässiga kan bidra till ökad förståelse och visa på andra aspekter för lärande 

1Anette Göthlund, Konstfacks vårutställning 2016. http://www.konstfack2016.se/teacher/  2017-05-23. 
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och kunskapande, både som lärare och elev.  I läroplanen för gymnasieskolan står: “En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov 

och kunskapsnivå. (...) Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”  Som lärare 2

ska en främja och arbeta för många individers skull och främja och handleda i 

lärandeprocesser; med visuella metoder i sin didaktiska repertoar kan en möta en större 

mängd elever på sätt som fungerar för dem och även ge variation i sin undervisning.  

Det finns också argument för att vårt samhälle blir mer och mer visuellt orienterat. “Det finns 

fler resurser som kan användas på ett systematiskt sätt för att skapa betydelser i bild, och 

bilden är också en semiotisk modalitet i vår kultur, på väg att bli dominerande i allt fler 

sammanhang”  vilket kan kontrasteras mot hur det textuella betonas i många sammanhang, 3

såsom i kurs- och läroplaner.  

1.2 Syfte 
Som pedagog kan en påverka och främja nya angreppssätt och metoder, och undersökningen 

har haft som syfte att just studera ett antal olika angreppssätt och metoder för att visuellt 

bearbeta bilder och film. Enligt läroplanen ska undervisning utformas för att stötta elever med 

tanke på olika kontexter och aspekter av deras individ. Ett sätt att göra detta är att finna fler 

sätt att arbeta didaktiskt och inkluderande, att kunna variera undervisningen på så sätt att den 

öppnar upp för att möta fler i vad som kan gynna just deras kunskapande.  

Syftet är alltså att lyfta och synliggöra hur en, med multimodal syn på kommunikation och 

lärande, kan hitta metoder för att göra undervisning mer relevant för en skola som befinner sig 

i ett allt mer visuellt orienterat samhälle. 

  

2  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. LGY11.(2011) Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet, Fritzes offentliga publikationer. s.6 
3 Björkvall, A (2009), Den visuella texten multimodal analys i praktiken. Hallgren & Fallgren, Stockholm. s.14 

6 



 

1.3 Frågeställning 
Hur kan en analysera filmer med visuella, gestaltande metoder? 

Vilka tillgängliga affordances och didaktiska möjligheter finns i visuella analysmetoder och 

kan de implementeras i estetisk undervisning? 

Hur kan de potentialer som erbjuds i transduktions- och transformationsprocesser användas 

som utgångspunkter i utformandet av metoder för analys av bild och rörlig bild? 

2 Empiri 
Empirin i min undersökning består framförallt av det material som produceras i den praktiska 

delen, den gestaltande/konstnärliga undersökningen. I det materialet ingår teckningar och 

andra typer av bilder skapade för hand eller digitalt samt klippta sekvenser av film och 

uträkningar utifrån det.  

Även bilder som skapats vid en workshop, som beskrivs närmare senare i uppsatsen, ingår i 

empirin. Utöver detta ingår dokumentation, reflektioner från processen, artiklar och liknande 

som inspirerat de undersökta analysmetoderna, samt erfarenheter från min egen undervisning 

i en gymnasieskola i Stockholm. 

● Visuellt material som jag själv producerat. 

● Mina egna journalanteckningar. 

● Bilder som andra producerat i en workshop. 

3 Urval och avgränsning 

3.1 Metoder 
Undersökningen behandlar olika metoder, medium och tekniker för visuell analys, detta urval 

har skett utifrån tre olika analysprocesser, baserade på olika teoretiska grunder och i olika 

typer av processer. 
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Förenklat kan en beskriva det som processer som såg ut på tre olika sätt: 

● Med grund i konventionell bildanalys och befintlig undervisning.  Vilka metoder 4

finns, vad står definierat i kunskapskrav till gymnasiekurser att elever ska kunna och 

hur kan jag översätta detta till visuella uttrycksmedel? 

● Processen leddes av intresse och nyfikenhet. Antingen mitt eget subjektiva intresse i 

den valda filmen eller ett intresse som någon någon annan gett uttryck för, till exempel 

filmer som är kända för specifika visuella grepp.  

● Mediet och dess affordances som styrande i processen. Vad kan vara fördelaktigt och 

specifikt att undersöka med ett visst medium? Som att med animation blir det en 

aspekt av tid och förändring som blir möjlig, vilket ledde till ett undersökande av 

rörelse eller placering i bild under filmens gång.  

3.2 Workshop 
En workshop genomfördes tillsammans med ett 15-tal studenter från Konstfack. Det var ett 

strategiskt urval utifrån att det var studenter jag studerade med vid tillfället och att 

workshopen skedde i samband med ett presentationstillfälle då de var samlade.  

4 Metod 
Undersökningen har grunder i ett arbete som utformades enligt konstnärlig undersökande 

metod men har framförallt förhållit sig till designorienterad metod. I det här kapitlet kommer 

först metoden för undersökningen beskrivas samt delar av den fortsatta uppsatsen. Därefter 

formuleras analysmetoden och till sist det förarbete som krävdes för att genomföra 

undersökningen. 

4.1 Designorienterad metod 
Metoden och upplägget för undersökningen har varit ett undersökande arbete i sig men kan 

sägas ha grund i designorienterad metod, en metod som bland annat förespråkas på 

Designhögskolan i Umeå, Umeå University.  Designorienterad metod kan beskrivas som att 5

design används som ett medel för att införskaffa eller bygga ny kunskap, medan själva 

4 T.ex. Semiotisk bildanalys med hjälp av begrepp som denotation och konnotation. 
5 Fällman, D. (2008). The Interaction Design Research Triangle of Design Practice, Design Studies, and Design 
Exploration.  Design Issues, Volume 24 | Issue 3 | July 2008. s.4. DOI: desi.2008.24.3.4 
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forskningen, det undersökande arbetet, är den egentliga fokusen.  Ofta verkar metoden 6

användas just vid designandet och utvecklandet av produkter eller prototyper för att förbättra 

produktionsledet men kan utan större problem översättas till design av andra saker. Såsom 

John Arborgh gjort i en undersökning där han arbetat med att designa uppgifter för 

undervisning i skolan; “I detta arbete så handlar design om att utveckla nya lösningar i 

specifika sociala sammanhang, att producera nya sätt att ordna världen.“   7

I både Arborghs undersökning och den här undersökningen så har målet varit att arbeta mot 

ett resultat som kan plockas med ut i undervisning, i hans fall - uppgifter och i detta - 

analysmetoder. Designorienterad metod är då fördelaktigt eftersom det just handlar om att 

producera nytt, komma till nya insikter, om att hitta nya vägar med syfte att påverka 

undervisning och kunskapande.  John Arborgh använt sig av en modell i sin undersökning där 8

han delar in sin process i tre punkter:  9

1. Identifiera ett eller flera problem  

2. Designa uppgifter 

3. Testa och analys 

Modellen som Arborgh användes sig av i sin designprocess kan beskriva design-arbetet, det 

undersökande arbetet, i denna studie. Här omformuleras modellen för att bättre passa den här 

undersökningens syfte.  

1. Identifiera problem eller behov 

2. Designa tillvägagångssättet, metoden, för analys 

3. Testa och analysera 

Eftersom den här undersökningen också är grundad i en konstnärlig undersökande metod så 

påverkar det dock modellen genom att punkt 1 inte alltid kommit före punkt 2. Ibland har 

designprocessen inletts med tillvägagångssättet och därefter, i samband med eller före 

analysen, har problemet eller behovet som det svarar mot blivit synligt. För att ytterligare 

anpassa modellen för designprocessen av analysmetoderna kan den därför skrivas: 

6 Ibid. s.16 
7 Arborgh, J (2016), Error Syntax, Tre bilduppgifter. Examensuppsats/självständigt arbete, IBIS, Konstfack. s.11 
8 van den Akker, J., Gravemeijer, K., McKenney, S. & Nieveen, N. (2006). Educational design 
research. London: Routledge. s. 4-5. 
9 Arborgh, J (2016), Error Syntax, Tre bilduppgifter. Examensuppsats/självständigt arbete, IBIS, Konstfack. s.11 
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1. Identifiera problem eller behov. Alternativt; identifiera medium för metod och dess 

affordances. 

2. Designa tillvägagångssättet, metoden, för analys 

3. Testa och analys 

Kriterium för designorienterad metod 
För att förenkla uppbyggnaden och förståelsen av denna uppsats så byggs den upp enligt 

några kriterier som formulerats av Zimmerman m.fl. som ska bidra till att undersökningar som 

använt sig av designorienterad metod ska hålla vetenskaplig nivå.  Dessa kriterier har 10

utvecklats i en ansats att hitta en form för metoden. Kriterierna rubriceras process, invention, 

relevance och extensibility, de kan översättas till: process, uppfinning, relevans och 

utvecklingspotential. 

Process 
Detta kriterium innebär att processen i undersökningen ska beskrivas i detalj för att kunna 

genomföras av andra eller vid nya tillfällen, dock finns inget krav på att resultatet ska bli 

samma vid varje genomförande. Men processen, valet av metoder, tekniker och dylikt ska 

beskrivas samt varför just de valts ut som relevanta för undersökningen. 

Invention  
Invention handlar om att beskriva vad undersökningen tillför det tilltänkta området utifrån 

befintliga vedertagna tillvägagångssätt, erfarenheter, tekniker, metoder och forskning. I den 

här uppsatsen behandlas kriteriet under befintliga rubriker såsom bakgrund, syfte och tidigare 

forskning. 

Relevance  
Relevance innebär att forskaren ska beskriva hur designprocessen och undersökningen tillför 

något till det valda användningsområdet, varför det är fördelaktigt att använda metoden eller 

det som kommits fram till. Detta kommer beskrivas i förhållande till enkla analyser av de 

artefakter, bilder m.m. som produceras i arbetet.  

 

   

10 Zimmerman. J., Forlizzi, J., Evenson, S. (2007)  Research Through Design as a Method for 
Interaction Design Research in HCI. DOI: 1240624.1240704 (2017-05-23) 

10 



 

Extensibility 
Vad fortsatt arbete kan leda till. Till exempel för forskare som bygger vidare på 

undersökningen eller det som framkommit i undersökningen, som vidareutvecklar eller 

använder de processer/metoder  som använts i undersökningen. 

I denna uppsats kommer extensibility relateras till / beskrivas framförallt i didaktiska 

möjligheter. 

4.2 Analysmetod 
En analys av huruvida det som framkommer av empirin och undersökningen kan komma att 

fungera, i sin nuvarande form eller med anpassningar, i didaktiska sammanhang. Detta ställs 

sedan i förhållande till kunskapskrav i relevanta kurser från läroplanen för gymnasieskola (Gy 

2011) och hur de kan användas i meningsskapande processer. 

4.3 Inledande processer 
Här beskrivs hur urvalet av filmer gick till, filmer som låg till grund för hela undersökningen, 

samt de stillbilder som togs av filmerna och därefter blev förlagor till många av 

analysmetoderna som undersökningen behandlar. 

Val av filmer 
Undersökningen utgick ifrån ett antal spelfilmer som valdes ut som värdefulla för arbetet på 

olika sätt. Valen av filmer styrdes av att de skulle finnas tillgängliga att se lagligt om och om 

igen, det vill säga antingen att jag hade dem hemma på eller att de fanns att ta del av på 

streaming-sajter som Netflix eller Viaplay.   11

Målet har varit att trots det begränsade antalet filmer ha ett strategiskt urval vad gäller 

representation av genus, HBTQIA+,  produktionsår och produktionsland.  Trots det har fokus 12

hamnat i västvärlden, kring sekelskiftet och framåt och på filmer där män tagit anspråk på 

majoriteten av skärmtid. Detta kan visa på brister i mina prioriteringar och i det tillgängliga 

utbudet av film på streaming-sajter.  13

Mycket av det jag beskriver om varför respektive filmer valdes baseras på mitt eget tyckande 

och ska också läsas med det i åtanke. 

11 www.netflix.com & www.viaplay.se (2017-05-23) 
12 Förkortning; Homo, Bi, Trans, Queer, Intersex, Asexuell. För ytterligare förklaring: LGBTQIA Resource 
Center. http://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/glossary.html (2017-05-23) 
13Streaming-sajt är en hemsida där en kan betala för att titta på film, som till exempel netflix.com. 
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Erin Brockovich (2000) 
Är den film som syns mest representerad i min undersökning.  Filmen har liksom ett antal 14

andra följt med från en tidigare undersökning i vilken jag undersökte varför vissa filmer gjort 

att jag sett om dem mer än en gång, som gjort att de fastnat i mitt minne. Erin Brockovich är 

med andra ord en film som jag gått tillbaka till många gånger och sett om men aldrig riktigt 

förstått varför, därför fick den också följa med i denna undersökning. Den valdes också 

eftersom den, enligt min åsikt, har en stark kvinnlig huvudroll och för att den, i mina ögon, är 

rätt typisk visuellt för sin tid, genre, ursprungsland och budget vad gäller kameraarbete, 

scenografi och visuellt upplägg. Jag tycker också i ärlighetens namn att den är rätt ful estetiskt 

sett, vilket kändes intressant att titta närmre på. 

King's Speech (2010)  
Valdes för sitt bildspråk och scenografi.  Den arbetar medvetet komposition och mycket med 15

mönster och ytor vilket jag tänkte kunde vara intressant att titta på i en bildanalys, som kunde 

kontrasteras mot Erin Brockovich’s mer ”klassiska” bildspråk. King's Speech följde även den 

med från den tidigare undersökningen, jag har alltså sett om den många gånger. 

Pride (2014) 
Valdes för sitt HBTQ-tema och för karaktärerna varav vilka många är homo, bi eller 

queer-personer, samt för att filmen är lite nyare jämfört med Erin Brockovich och King's 

Speech.  I Pride har de också arbetat mycket med färg, färgmättnad och kamera, delvis 16

genom att använda färgsättning och scenografi som konnoterar den tid filmen utspelar sig i 

(1980-tal) men också för att accentuera och förmedla delar av handlingen.  

Long Kiss Goodnight (1996) 
I början av min undersökning så tog jag in respons från vänner och klasskamrater på filmer 

som de brukade se om och som fastnat i deras minne. Long Kiss Goodnight var en sådan film 

som kom upp.  Den nämndes av två klasskamrater och jag hade själv inte sett den tidigare 17

varför jag tänkte den kunde vara intressant för undersökningen. 

Taare Zameen par / Like Stars on Earth (2007) 
Det är en film som valdes av många anledningar. Bland annat för att den är gjord i Indien, den 

handlar om bild v.s. språk, om skolan som institution och för att den jobbar tydligt med färg 

14 Jersey Films.(2000) Erin Brockovich. USA. 
15 UK Film Council, See-Saw Films, Bedlam Productions. (2010) The King's Speech. Storbritannien 
16 BBC Films. (2014) Pride. Storbritannien & Frankrike.  
17 Forge, New Line Cinema. (1996) Long kiss Goodnight. USA. 
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och komposition.  Men framförallt för hur den arbetar för att visualisera hur en pojke ser på 18

världen, en pojke som dessutom har svårt för språk och som framställs som en karaktär som 

tycker om att måla. I workshopen så var denna med i bildurvalet. 

Val av stillbilder från filmer. 
I majoriteten av materialet som producerades i den praktiska undersökningen så låg stillbilder 

från filmer till grund. Dessa stillbilder valdes ut på två olika sätt och vissa av dessa stillbilder 

följde med från min tidigare undersökning. 

Stillbildsurval 1 
Såhär skrev jag i dokumentationen om hur jag plockade ut stillbilder; ”Jag sparar bilder där de 

stannar upp lite. Ögonblick i filmerna som jag minns när jag tänker tillbaka på dem. Det blir 

fel ofta. Jag hinner inte fota av. Det blir ögonblick före och ögonblick efter. Ibland blir det 

suddigt.” 

Filmer som jag arbetade med på det här sättet med var bland andra Erin Brockovich och 

King's Speech. Då var jag alltså väldigt subjektiv, jag utgick från bildutsnitt och 

kompositioner som jag tyckte om. Jag tog bilder av scener som jag mindes, som jag brukade 

tänka på men också av klipp där kameran stannat upp lite extra för att visa något, en vy eller 

ett objekt eller en karaktär.  

Stillbildsurval 2 
Detta gjordes bara utifrån filmen Long Kiss Goodnight. Den ställde jag ett alarm och tog en 

bild var femte minut genom hela filmen. Jag hade inte sett den tidigare och gjorde därför bara 

en snabb bedömning av ifall jag skulle ta exakt då alarmet ringde eller vänta några sekunder, 

eller spola tillbaka några sekunder innan jag tog en skärmdump. Det blev lite olika. Jag gjorde 

så dels för att se vad som skulle ske med analysen när jag inte hade sett filmen tidigare och 

inte valde bilder utifrån mitt eget gillande och dels för att spara på tid. 

 

   

18 Khan, A., (2007) Taare Zameen Par. Engelsk titel: Like Stars on Earth. Indien. 
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5 Teori och tolkningsram 
Jag har utgått ifrån socialsemiotisk multimodal teori i min undersökning.  Övergripande för 19

undersökningen kan också nämnas att jag har utgångsläge i socialkonstruktionistisk teori och 

syn på lärande.  

5.1 Mode & multimodalitet 
Ett mode eller teckensystem är medel som vi kan använda i vår kommunikation med varandra 

i vilka det finns tecken vi kan använda. Mode eller teckensystem kan vara tal eller bilder, det 

kan vara skrift eller rörlig bild, gester, och så vidare. Multimodalitet är då användandet av 

flera olika modes samtidigt i kommunikation. Till exempel i film, där det kan finnas film, 

ljud, tal och kanske undertext. 

 

 Multimodality theory is a form of semiotics: a theory for the 

analysis of sign systems, or modes of communication. Its aim is to 

understand how we communicate with each other in many 

different ways, some of them mediated through the human body, 

such as speech, gesture or dance; others mediated by various 

technologies , such as writing, visual design, film, the internet and 

so on.  20

 

Olika modes kan tillföra olika aspekter till ett budskap utifrån det valda modets affordances 

(begreppet beskrivs längre fram) och konnotationer, att till exempel titta enbart på en skriven 

text kan ge en fragmenterad och begränsad bild av vad som ska kommuniceras.  

19 van Leeuwen, T. (2005) Introducing Social Semiotics. London: Routledge 
 
20 Burn A., Parker, D. (2003) Analysing media texts. London ; New York : Continuum. s. 4 
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5.2 Begrepp 
Semiotisk resurs 
Semiotisk resurs är ett begrepp som används bland annat inom multimodal teori för att 

benämna aspekter eller element som kan användas i meningsskapande processer, de är socialt 

överenskomna konstruktioner som är i ständig förändring och anpassning.  

Exempelvis kan en semiotisk resurs för skrivet språk vara bokstäver, men det kan också vara 

mer abstrakta företeelser såsom genrer där associationer, tekniker, förförståelse hos 

betraktaren m.m spelar in och underlättar teckenskapandet.  Modes är också semiotiska 21

resurser på samma sätt, att med bild kan en ges vissa meningspotentialer och med text andra 

som kan användas i kommunikation.  

Affordance 
Affordances kan förklaras som möjligheter som följer med semiotiska resurser, socialt och 

kulturellt överenskomna möjligheter för kommunikation och meningsskapande.  Det hänger 22

ofta ihop med materiella aspekter, som att med bläck kan man skriva bokstäver, men kan 

också vara socialt eller kulturellt överenskomna.  

Decoding & encoding 
Decoding och encoding kan översättas till att koda och avkoda budskap, betydelser eller 

mening.  Decoding och encoding som begrepp är också tänkta att synliggöra hur 23

kommunikation och förståelse är beroende av personen som just kodar eller avkodar 

budskapen, att två separata personer kan tolka en och samma film på separata sätt utifrån 

tidigare erfarenheter, kunskaper och kontext. 

 
   

21 Mavers, D. (ed) Affordance. MODE (2012). Glossary of multimodal terms. 
https://multimodalityglossary.wordpress.com/affordance/ (2017-05-23) 
22  Mavers, D. (ed) Affordance. MODE (2012). Glossary of multimodal terms. 
https://multimodalityglossary.wordpress.com/affordance/ (2017-05-23). & van Leeuwen, T. (2005) Introducing 
Social Semiotics. London & New York: Routledge. 
23 Benshoff, H.M. & Griffin, S. (2009). America on film: representing race, class, gender, and sexuality at the 
movies. (2nd ed.) Chichester, UK: Wiley-Blackwell. S. 14-15. 
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Transduktion & transformation 
Transduktion är när budskap eller mening överförs från ett mode till ett annat, såsom 

filmatisering av en roman eller från skriven text till talad text.  Transformation är på liknande 24

sätt när budskap eller mening remedieras i samma mode. 

Litteracitet 

Engelska: Literacy. Litteracitet är ett begrepp som kan användas för att diskutera till exempel 

olika personers förståelse och möjligheter till att avkoda och koda teckensystem. Det kan 

handla om läsförståelse eller att tolka mattetal men också mer komplexa modes och mer 

komplexa meningsskapande situationer än att enbart avkoda budskap.  Här kan också 25

nämnas att en persons litteracitet i olika modes kan inverka på meningsskapandet och deras 

transduktion eller transformation av det medierade. 

6 Tidigare forskning 
Kritisk design i en digital videoproduktion av Viktor 
Alexandersson och Adrian Faber 
En uppsats som beskriver en studie där författarna arbetat med att utveckla verktyg för att 

arbeta med kritisk design i designprocesser, specifikt applicerat på arbetet med en 

musikvideo.  Studien resulterar i ett par glasögon som är tänkta att hjälpa att problematisera 26

eller synliggöra olika aspekter i ett designarbete.  

Uppsatsen är relevant i förhållande till denna uppsats eftersom de arbetar metodutvecklande 

med stöd i designorienterad metod. 

24 Mavers, D. (ed) Transduction. MODE (2012). Glossary of multimodal terms. 
https://multimodalityglossary.wordpress.com/transduction/ (2017-05-23) Hernwall, P & Bergström, H. (2012). 
Translation, transduction and transformation as semiotic tools in multimodal figuration: Analysing multimodal 
figurations of pupils. Welcome to the 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 8 – 
10 March 2012 : abstract book, s. 241. 
25 Flewitt, R., Kucirkova, N., Messer, D., (2014) Touching the virtual, touching the real: iPads and enabling 
literacy for students experiencing disability. Australian Journal of Language & Literacy, 37 (2). s. 107-116. 
ISSN 1038-1562. 
26 Alexandersson, V., Faber, A. (2013) Kritisk design i en digital videoproduktion – En explorativ studie i 
praktisk tillämpning av kritisk design. Kandidatuppsats, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, 
Södertörns högskola. 
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Multimodal Transcription as Academic Practice: A Social 
Semiotic Perspective av Bezemer & Mavers 
Bezemer och Mavers beskriver i artikeln olika metoder för multimodala former för 

transkription som använts av ett antal forskare och diskuterar vad det kan tillföra eller 

medföra olika typer av forskning.  Artikeln är skriven som ett svar på den allt större 27

användningen av videoinspelning inom ‘social research’ och de argumenterar för olika 

fördelar med olika typer av transkriptions-metoder. 

Artikeln är relevant i förhållande till denna uppsats bland annat i hur den betonar vad andra 

typer av modes kan tillföra förutom skriven text och hur den skriver om vad ett 

socialsemiotiskt perspektiv kan synliggöra i meningsskapande processer.  

Error Syntax: Tre bilduppgifter av John Arborgh 
En uppsats skriven av John Arborgh om att designa uppgifter för att undervisa om 

programmering i bildämnet.  I undersökningen använder författaren sig av Educational 28

design research och formulerar en enkel modell som han bygger upp sin designprocess efter, 

denna modell har anpassats och använts i denna uppsats. 

7 Bearbetning och analys 
Under denna rubrik görs först en beskrivning av hur den visuella gestaltande delen av 

examensarbetet ställdes ut på Konstfacks vårutställning.  Sedan redovisas de olika 29

undersökta metoderna för analys en och en. Varje metod beskrivs först med en kort 

introduktion och hur metoden kom att bli del av undersökningen, med andra ord enlig punkt 1 

av modellen för designprocessen: Identifiera problem eller behov. Alternativt; identifiera 

medium för metod och dess affordances. 

Efter introduktionen beskrivs de medium som används i den aktuella metoden och dess 

affordances som är relevanta för metoden och analysen. 

Sedan beskrivs metoden systematiskt efter tre av de fyra kriterierna formulerade av 

Zimmerman; process, relevance och extensibility. Under process beskrivs hur arbetet med 

27Bezemer, J., Mavers, D.(2011).  Multimodal transcription as academic practice: a social semiotic perspective. 
International Journal of Social Research Methodology.  Vol. 14 , Iss. 3, 2011. DOI: 
10.1080/13645579.2011.563616 
28 Arborgh, J (2016), Error Syntax, Tre bilduppgifter. Examensuppsats/självständigt arbete, IBIS, Konstfack. 
29 
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metoden lades upp, steg för steg. Under Relevance görs en analys av metoden och av det 

producerade materialet. Under extensibility görs en reflektion och analys av didaktiska 

möjligheter och eventuell utvecklingspotential. 

7.1 Den visuella gestaltningen 
Utformning 
På Konstfacks vårutställning så ställdes ett urval av bilderna från undersökningen ut. För att 

ge en tydligare upplevelse av motivet med undersökningen så visades bara material som haft 

Erin Brockovich som utgångspunkt. Vissa delar av materialet som visades i utställningen 

skapades utifrån metoder som inte tas upp i denna uppsats. 

 

Detaljbilder från utställningen finns i bilaga.  30

Det som visades var:  

● 18 stycken tuschteckningar, kalkerade från bildurval 1. 

● 18 teckningar på genomskinligt overheadpapper.  

● 18 st bilder med färgrutor. 

● tre bilder med sammanställning av färgrutor, sorterade på 3 olika sätt. 

● Porträtt i gråskala som visade på tid som varje karaktär varit med i filmen i förhållande 

till en vit rektangel som representerade filmens fulla längd. 

 

30 Bilaga 7-10 

18 



 

● Två animationer, en rotoscope-animation och en som visade personer i bild var minut 

av filmen. 

● 60 teckningar av när någon person sa “Erin” eller “Erin Brokovich” enligt manus och 

vad som visades i bild. Dessa bilder hängdes i kronologisk ordning efter när de kom i 

manus. 

Verket ramades in med hjälp av en gul bakgrund som fick knyta samman alla bilder och som 

även var tänkt att koppla till den upplevda gula tonen av filmen.  

Erfarenheter från utställningen - Relevance 
Tillfällen när jag var närvarande, till exempel för att vakta utställningen, så var det ofta där 

jag såg att människor fastnade vid olika delar av verket, framförallt vid de bilder som var 

stora och vid bilder som, uppfattar jag det som, snabbt kommunicerade sitt budskap. Jag 

kunde också erfara hur verket startade flera konversationer och det kändes lyckat just i hur 

många det var som började diskutera filmen med mig, som började reflektera över hur filmen 

var uppbyggd, visade på scener de kunde minnas eller inte minnas eller som blev sugna på att 

se filmen. 

Ungefär tio gymnasieelever som jag undervisat under året kom på studiebesök på Konstfack 

vid ett tillfälle och då diskuterade vi tillsammans mitt verk.  Nu känner jag mina elever 31

väldigt väl men det blev tydligt hur enkelt det är att bygga upp en undervisningssituation 

kring bilderna. Vi kunde titta på både tekniska aspekter i utförandet av bilderna samt vad de 

kunde tänkas visa på eller synliggöra trots att ingen av eleverna kände igen filmen.  

Något som kunde förbättras var de bristfälliga beskrivningarna av de olika bilderna, eftersom 

det var mycket information som inte förmedlades och därmed gick förlorad. 

7.2 Tuschteckningar 
Består av ett 40-tal bilder där stillbilder från Erin Brockovich (2000), King's Speech (2010), 

Pride (2014) och Long Kiss Goodnight (1996) som tecknades av på olika sätt.   32

Idén med metoden kom från en nyfikenhet att se vad som kunde visa sig i en stor mängd 

förenklade teckningar, vad som kunde bli synligt. Att teckna och låta handen föra analysen 

31 En årskurs 2-elever som jag undervisat i kursen Grafisk illustration i vektorgrafik, 100 poäng. 
32 Se bilaga 1 & 2 
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framåt. De semiotiska resurser som mediet medför kunde också eventuellt tänkas synliggöra 

sådant som betraktaren ansåg vara av stor vikt i bilden. 

Medium och affordances 
Svart tuschpenna. Mediet var av intresse för undersökningen framförallt för att det inte går att 

sudda, detta medför att tecknaren måste fatta medvetna beslut kontinuerligt under 

transduktions-processen som sedan inte går att ångra. När utförandet dessutom ges en 

tidsbegränsning så kan det göra att tecknaren får göra prioriteringar, vad är viktigast eller vad 

ser jag först eller liknande. Det går inte heller att använda semiotiska resurser såsom toningar 

eller gråskala med den typ av tuschpennor som använts i undersökningen, vilket försvårar för 

skuggning om en inte gör tex skrafferingar eller om en höjer kontrasten i motivet så bilden 

blir enbart svart och vit. 

Process 
Här beskrivs processen i utförandet efter varje film eftersom att metoden skilde sig mellan 

dem och därmed kunde visa på olika aspekter i analysen. 

Erin Brockovich version 1 
Dessa bilder från Erin Brockovich är till stor del kalkerade. De är minskade ner till en bredd 

på 6,9 cm och sedan gjordes en enkel blyerts-kalkering innan de tuschades. Grund till rutan på 

pappret tecknades efter en mall för att rutor på alla bilderna skulle bli lika, men alla linjer 

tecknades på frihand för att göra dem mindre strikta. I tecknandet så användes en penna med 

bredd 0,7 och en med bredd 0,3. 

  

King's speech 
Bilderna från framförallt King's Speech tecknades i mindre storlek och även i fel format i 

förhållande till filmen, 5:3 format för att vara exakt jämfört med filmen som är 1.85:1 . Det 

här ledde till en viss beskärning av bilderna.  
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De tecknades också på fri hand, till skillnad från de första tuscherna från Erin Brockovich, 

vissa med en enkel blyertsskiss till grund. Medvetet under processen var också att inte lägga 

för mycket tid på varje, ungefär fem till tio minuter, men vissa teckningar tog ändå relativt 

lång tid. 

 

Erin Brockovich version 2 
Dessa tecknades efter Erin Brockovich version 1 –tuscherna. De tecknades på ett liknande sätt 

som tuscherna från King's Speech i och med att de tecknades i mindre format (3 centimeters 

bredd) och på frihand, dock utan en förteckning av blyerts och med en fast tidsgräns på 5 

minuter. En annan skillnad från version 1-teckningarna där det enbart var linjer i teckningen 

så gjordes det i denna version svart fyllda fält och enbart med den tjockare pennan som hade 

bredd 0,7. 

  
Long Kiss goodnight 
Dessa tecknades utifrån en annan sorts stillbildsurval än de tidigare, stillbildsurval 2. I dessa 
teckningar så gjordes ett försök att skugga vissa med skraffering för att se om det gick att visa 
på olika valörer i bilderna. De kalkerades också först till en blyertsskiss för att sedan tuschas. 
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Analys, relevance 

I tusch-teckningarna blir det synligt, tack vare mediets affordances att det är av vikt att 

illustrera kroppar och objekt. Dessa ska placeras i förhållande till varandra och ofta premieras 

tecknandet av personer i bilden framför att bygga upp rumsligheten korrekt eller logiskt.  

 

Detta blir synligt bland annat i denna bild från King's speech. Teckningen är i fel format i 

förhållande till stillbilden så en beskärning har skett och dessutom har motivet tryckts 

samman i sidled. Egentligen saknas utrymme till höger om den illustrerade soffan men det har 

ändå ansetts av vikt att illustrera hunden som ligger bredvid, trots utrymmesbrist och att den 

ligger till mångt och mycket i skugga. 

Det går också att se att det varit viktigare att illustrera kroppen, hunden och soffan än att 

placera dem i ett rum då varken golv eller väggar tecknats in i bilden eller att ta hänsyn till 

korrekta proportioner. 

 

 

Det kan även ses i dessa bilder. Den övre till vänster, Erin Brockovich version 2, som tecknats 

i mindre format och på frihand illustrerar fortfarande i detalj dörren/gallret och personen 
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bakom det fast utan att egentligen försöka få fram ett korrekt uttryck på henne. Ingen större 

mängd detaljer har heller tecknats för att visa på en miljö bakom personen förutom den 

hängande krukan till höger i bild. 

Allt detta kan komma sig av olika anledningar. Det kan vara att människor och objekt är det 

vi först tittar på i bilden, och därför illustrerar först när vi har en begränsad tid att teckna av. 

Det kan bero på ursprungsbilden som tecknas av, som i bilden ovan till höger så ligger 

utrymmet bakom karaktären ur fokus, på grund av kamerans begränsningar, och har därmed 

färre detaljer eller linjer att teckna ut med en tuschpenna.  

Det kan ske i kalkerings-processen. När pappret täcker bilden så ses enbart starka skillnader i 

kontrast i ursprungsbilden. Det som kalkeras och remedieras är alltså linjer i mötet mellan 

ljusa och mörka fält. Detta kan ses i bilderna nedanför som är från filmen long kiss goodnight.  

 

 

 

Eftersom jag inte hade sett filmen tidigare och att stillbilds-urvalet snarare berodde på slump 

än ett genomtänkt beslut så var bilden ovan till höger en som jag inte mindes, jag mindes inte 

kontexten i filmen annat än att det skett en olycka med ett rådjur och jag kunde inte se vad 

den föreställde. Det går med andra ord att se att jag förlitat mig mer på valörer och kontraster, 

till exempel är det mörka fältet i nederkant noga tecknat, snarare än att få fram tydligt vad 

motivet egentligen visar, nämligen en kvinna som ligger bredvid ett rådjur intill ett 

vattendrag. En avvikelse är just rådjuret som tecknats in endast med en linje runt kroppen 

trots att det på bilden smälter samman med skuggan och personen bakom det. 
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7.3 Teckningar från workshop 

 

Dessa bilder kommer ifrån en kort workshop som genomfördes på Konstfack med ett antal 

bild-, media- och design-lärarstudenter.  Det var alltså personer som har hög 33

medie-litteracitet och som sedan långt tidigare är vana att titta på bilder, diskutera bilder och 

även vana att göra det i akademiska teoretiska kontexter vilket kan ha inverkat på resultatet. 

Inför workshopen så diskuterades också bildurvalet och att workshopen handlade just om att 

dekonstruera och undersöka teckenskapande i bilder / filmer.  

Process 

Upplägget var så att en mängd utskrivna bilder från stillbildsurval 1 låg utspridda på golvet, 

tillsammans med tuschpennor, och blanka papper i A5 storlek med en ca 5 cm bred utskriven 

rektangel på. Därefter var det fritt att välja bild att teckna av, om en blev klar tidigt kunde en 

välja att fortsätta genom att teckna en till bild, men majoriteten av gruppen hann bara med en 

bild. Tidsmässigt begränsades övningen genom att en låt spelades som var 4.32 minuter lång.  

33 Se bilaga 3 
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Analys, relevance 

Till skillnad från mitt eget arbete med tusch-teckningarna så går det här att se hur ungefär 

hälften av deltagarna i workshopen valt att i sina transformeringar synliggöra valör-skillnader 

i bilderna, såsom i den mittre bilden nedan. 

 

Den högra bilden är ursprungsbilden och de två till vänster tecknades under workshopen.  

I den mittersta bilden har en tydligare rumslighet skapats tack vare skrafferingen men linjerna 

på golvet i båda bilderna bidrar också till att visa på perspektiv och hjälper att placera pojken i 

rummet. 

Här exemplifieras också hur tuschens affordances gör att en tydligare kan se kompositionen 

av olika objekt och bildmässiga element i förhållande till varandra. Linjerna för plankorna på 

golvet har förtydligats och pojkens position i förhållande till dörren bakom blir också 

tydligare, detta eftersom de mörka kläderna i ursprungsbilden smälter samman med 

bakgrunden.  

Mindre viktigt att koda in i bilden, synligt framförallt i den mittre bilden, är ursprungs-bildens 

format. Den vänstra sidan har beskurits bort, där inte mycket information finns, och 

bakgrunden har komprimerats i sidled. Men tydligen har plankorna ansetts viktiga nog för att 

teckna utanför rektangeln till skillnad från övrig bakgrund. 
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Intressant i bilden ovanför är att, trots svårigheter att fylla ytor med svart färg, så har skaparen 

valt att premiera att teckna ut just sådana ytor på objekt. Hen har valt att visa på några av de 

starka valörskillnader på objekt och på karaktären snarare än att teckna in bakgrunden. Objekt 

i förgrund och kroppen har premierats av tecknaren och visar kanske på det som betraktaren 

först avkodade som relevanta informationsbäraren bilden. 

 

Denna bild visar på en kunskap hos tecknaren om hur en kan skapa djup i bilder med enbart 

linjer. Tecknaren har valt att illustrera bergen i bakgrunden med tydlig överlappande linjer, 

vilket är ett vanligt tillvägagångssätt för att skapa djup, detta är något som förstärkts i 

transformeringen av ursprungsbilden där bergen snarare dimmas ut nära varandra. Denna bild 

särskiljer sig också till viss del från övriga bilder som skapades under workshopen i hur 

tecknaren valt att framförallt visa på diagonaler och upplevda linjer snarare än att först teckna 

in objekt eller kroppar. Karaktären i förgrunden smälter samman med färgytorna bredvid, 

trots att den getts tätare linjer av svart för att skapa valörskillnad. 

Eftersom bilden är tecknad på detta vis, i hur tecknaren valt att lägga in tydliga 

kompositionsmässiga linjer och färgytor men inte lyckats lyfta fram karaktären som ändå kan 

tolkas som en fokuspunkt i bilden, kan detta signifiera tecknarens förståelse för 

kontrastverkan och komposition. 
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Men det går inte säkert att tolka utifrån bilden, bland annat eftersom tuschpennans storlek i 

förhållande till ritytan också kan ha spelat en roll. 

7.4 OH-bilder 

 

Består av ett 30-tal bilder baserade på stillbildsurval 1 från filmerna Erin Brockovich och 

Pride där förgrund, mellangrund och bakgrund tecknades på separata OH-papper så att en kan 

välja att se dem tillsammans eller separat.  Den här analysmetoden designprocess inleddes 34

efter att jag gått igenom ett antal begrepp med de elever jag undervisar, jag hade haft en 

genomgång där vi tittat bland annat på hur en kan analysera bilder utifrån förgrund, 

mellangrund och bakgrund. Begreppen beskrevs vid tillfället med ord och exemplifierande 

bilder och i samband med min undersökning bedömde jag det som en bra grund att arbeta 

vidare utifrån. Att exemplifiera begreppen genom att få identifiera de tre aspekterna i en bild 

kunde tänkas vara givande för elevers förståelse. 

Medium & affordances 
Mediet bestod av färgad tusch, transparent overhead-papper och vanligt papper.  

Valet av medium kom framförallt utifrån den transparenta aspekten av oh-pappret. Idéen var 

att det dels kunde leda till en effektivare process, eftersom det gör det väldigt lätt att kalkera 

förlagor, och dels för att det gjorde att en kunde organisera för-, mellan- och bakgrund på 

separata lager och därmed titta på dem separat.  

34 Se bilaga 4 
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Tuschen valdes av samma anledningar som för tusch-teckningarna, att det inte är suddbart, att 

det går att begränsa mängden detaljer beroende på hur tunn pennspets som görs tillgänglig, 

och att det görs svårt att skapa toningar. I det här fallet användes dock fyra separata färger på 

tuschpennor, en färg för varje lager av oh-papper och svart för den inramande rutan på det 

vanliga pappret.  

En medföljande affordance som visade sig praktisk, just med tuschen på oh-pappret, var att 

handsprit kunde användas för att sudda ut tuschen. Eftersom det var en lite svår process, med 

tops eller papper som dränktes i spriten innan det gick att gnugga bort tuschen, så gjorde det 

att en ändå var försiktig för att undvika suddning. 

Process 

Här syns exempel på hur tre lager oh-papper kunde se ut, ett och ett samt tillsammans.  

Förlagorna formaterades till en lagom storlek, cirka 7 centimeter, och skrevs sedan ut för att 

underlätta kalkeringen. Efter att de tre lagren tecknats klart och passats in i förhållande till 

rutan så fästes lagren med en spik eller nål på ett underlag. Detta gjordes för att underlätta för 

att vända bort lagren från varandra när en tittade. Oh-pappren hade också skurits ut i förväg 

med en liten extra bit längst ned, den syns på bilderna som det pilarna i nederkant är tecknade 

på. Dessa kunde vikas ut och de hjälpte när en ville vrida bort lagren från varandra. 
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Analys, relevance 
Det var i slutändan en intressant och givande analysmetod att använda även för mig som har 

koll på begreppen de var tänkta att illustrera.  

 

Det var till viss del problematiskt att identifiera för-, mellan-, och bakgrund i bildförlagan, 

eller snarare: hur de skulle representeras med tuschen. Som i bilden ovan, där dikesrenarna 

och vattnet löper in i bilden och på ett sätt är del av alla tre lager av bilden. Jag hade kunnat 

delat in dem i sektioner allt eftersom de kom längre ifrån kameran men jag valde att bara 

illustrera vissa sprickor, skuggor och växter.  

 

Eller som i det här fallet. Borde tavlan eller väggen bakom karaktären tecknats in som 

bakgrund?  

Det var intressant och en tvingades kontinuerligt reflektera över var gränserna dras, vad som 

borde bedömas som förgrund eller mellangrund. När ligger något nog nära för att vara 

mellangrund? Räknas himlen som bakgrund? Ska förståelse av bilden premieras över korrekt 

indelning? Som i bilden nedan. 
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Här har händerna inte helt tecknats ut som mellangrund utan enbart de delar som är tydligt 

synliga, och inte ens det, vissa av fingrarna har valts att inte tecknas ut. Vissa av nöt-skalen 

skulle också kunnat tecknats som mellangrund, men valdes att tecknas som bakgrund delvis 

för att underlätta avkodningen av bilden och dels på grund av pennans begränsade möjlighet 

till att teckna detaljer. 

7.5 Minut-animation 

 

En svartvit animation på 40 sekunder som silhuetter av människor och hur de visats i bild i 

filmen Erin Brockovich.   35

Designprocessen av denna metod började vid mediets affordances och meningspotential och 

vad som kunde tänkas visas med hjälp av dessa. Det spelade också in att arbetet inte skulle ta 

lång tid utan vara relativt enkelt att göra.  

Med andra ord lämnades det öppet att se vad den här analysen kunde tänkas visa på i 

filmmaterialet. 

Medium & affordances 
Som sagt började processen vid mediet. Animation kan ses som en kontinuerlig form av 

teckningar och kunde alltså tänkas användas på liknande vis som tusch-teckningarna, 

skillnaden gentemot dem är att med animation så kan en använda tid. Animation kan visa på 

35  Se bilaga 5 eller se animationen på  Youtube -  https://youtu.be/s-jy75dljSA (2017-05-23) 
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rörelse, på förändring och skeenden över tid och därför valdes det ut som något att fokusera 

på. Eftersom arbetet skedde digitalt så var det också möjligt att jobba tidseffektivt med 

kalkering och sammanställning av animationen.  

Process 
Processen lades upp som så att filmen exporterades till en bildruta per sekund och 

importerades sedan till Adobe Photoshop, det blev 127 bildrutor / lager. Sedan skapades ett 

lager per bild som fylldes med en delvis transparent vit färg, den vita färgen var till för att 

skapa en onion skin-effekt. Det innebar alltså att när ett lager visades med en siluett så kunde 

tidigare lager ses bli svagare och svagare. Här nedan syns de första fem lagren.  

 

Sedan sammanställdes animationen och en funktion i photoshop användes som heter 

övergångar. Funktionen gör att programmet lägger till extra bildrutor för att skapa toningar 

mellan dem. 

 

Här syns exempel. De två bildrutorna i mitten lades till av programmet. Anledningen till att 

detta gjordes var för att bättre passa visuellt med de tidigare tusch-teckningarna, vilket också 

är anledningen till att penseln som användes hade en viss struktur som kan konnotera tusch. 

Toningarna mellan bildrutorna gjorde att animationen påminde om tuschlaveringar.  

Analys, relevance 
I animationen och i skapandet av den så synliggörs till viss del hur de i filmen använder sig av 

bildutsnitt och hur de beskär bilder av människor, hur skaparna använt sig av närbilder, 

helbilder och så vidare med andra ord. Det kan ses i animationen hur det allt eftersom filmen 

fortgår blir bildrutorna mörkare och mörkare, det verkar bli fler människor i bild och fler 

närbilder. Det kan också vara en illusion eftersom att i de första bilderna i filmen så syns inte 

lika många lager samtidigt, men i den här korta analysen antas att det inte är en illusion.  
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Bilderna ovan är placerade kronologiskt från vänster till höger.Det kan vara intressant att se 

hur filmskaparna valt att använda sig av kamerans meningsskapande potential för att visa på 

den dramaturgiska kurvan i filmens handling, att genom att gå närmare karaktärerna, fylla 

bildrutan och därmed höja spänningen.  

En kan också se tecken för huvudkaraktärens utveckling genom berättelsen, hur hon allt 

eftersom filmen fortgår blir mindre ensam, hur hennes väg korsar andras och sammanflätas 

till skillnad från filmens inledning där hon kämpar ensam.  

8 Tolkning och resultat  
Under den här rubriken beskrivs resultaten från undersökningen och den möjliga 

utvecklingspotential som ligger i dem, eller extensibility för att återkoppla till Zimmermann 

m.fl.’s fyra kriterier.   36

De olika designprocesserna har resulterat i ett antal olika metoder för analys av visuella 

medier varav alla har olika möjligheter, affordances och potential för meningsskapande och 

lärande. De olika metoderna är på olika grad färdigställda och beprövade, vissa kan tänkas 

plockas in i klassrum direkt medan andra kan behöva utvecklas vidare. 

Här kommer jag gå igenom resultatet från undersökningen genom att försöka gruppera dem 

på olika sätt och sedan diskutera utvecklingspotentialer. 

8.1 Tuschteckningar 
Den metod som kan sägas undersöktes i störst utsträckning var just tusch-teckningarna. Till 

att börja med så är bilderna roliga och relativt enkla att göra, speciellt om elever får välja film 

och scener själva. Det är också spännande och enkelt att diskutera i grupp ifall många tecknar 

av samma bild såsom vid workshopen som beskrivs under en senare underrubrik. 

36 Zimmerman. J., Forlizzi, J., Evenson, S. (2007)  Research Through Design as a Method for 
Interaction Design Research in HCI. DOI: 1240624.1240704 (2017-05-23) 
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Framförallt med hjälp av stillbilds-urvalet, till exempel om en lät elever välja ut bilder de 

mindes från filmer eller konst, så går det att diskutera vad som gör att vi uppskattar vissa 

bilder och vissa scener i film och de tecknade bilderna kan sedan användas för att titta 

närmare på bland annat användning av mönster, kontrast och komposition eftersom mediet 

eliminerar viss information och gör det enklare att se dessa aspekter i bilderna.  

En kollega till mig som undervisar i bland annat bild och grafisk kommunikation besökte 

Konstfacks vårutställning och berättade för mig vad hen blev intresserad av i min gestaltning 

på utställningen. Hen specificerade sig till att de metoder som hen tyckte om var streckkoden 

och tusch-teckningarna.  “Det skulle man kunna göra - låta eleverna teckna av en bild från en 37

film.” Att det går att göra tuschteckningar på det här viset har varit en tanke som jag burit med 

mig under designprocessen och det var trevligt att höra en kollega instämma.  

Det är en metod som är genomförbar. Den kan visa på olika grader av bild- eller 

medielitteracitet och förståelse genom transduktionsprocessen av bildförlagan eller så kan 

metoden vara till stöd för samtal om bildkonstruktion och liknande. I kunskapskraven till 

kursen Bild och form 1b (kurskod:BILBIL01b) för gymnasieskolan så står; “Eleven gör [...] 

bildtolkningar, redogör [...] för bildens byggstenar och diskuterar bildbetydelser i samband 

med det egna arbetet. I detta använder eleven [...] relevanta begrepp.”  Som det kom fram i 38

bearbetningen och vid diskussionen efter workshopen så synliggörs bildtolkningar i 

transduktionen och tecknandet. Ibland leder handen och upptäcker nya vägar, andra insikter, 

som en inte kunnat hitta om en skrivit textbaserad analys, då kan det krävas samtal eller 

bearbetning för att fånga upp elevernas lärdomar och göra dem aktuella eller synliga för 

bedömning. Men tuschteckningarna kan också användas rakt av som tecken för förståelse 

eller som verktyg för lärande. Genom att eleven gör en transduktion av en förlaga så visar hen 

på sin förståelse och avkodning av originalbilden.  

 
   

37 Denna metod behandlas inte i uppsatsen men går att se foto av i bilaga 9. 
38 De värderande orden som skiljer mellan A, C och E har plockats bort, såsom “översiktligt” eller “välgrundat.”  
Ansvarig utgivare: Avdelningen för läroplaner. 
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/sok-amnen-och-kur
ser/subject.htm?lang=sv&subjectCode=bil&tos=gy (2017-05-23) 
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8.2 Metoder för begreppsförståelse 
Gymnasie-ämnet Grafisk kommunikation (kurskod: GRAGRA01) är ett av de ämnen där det 

ingår att lära ut om färglära och komposition m.m. I kunskapskraven till alla kurserna i ämnet 

nämns även att eleven ska kunna resonera kring sin bild utifrån bild- och 

kommunikationsteorier.  Vad som specifikt åsyftas med “bild- och kommunikationsteorier” 39

kan diskuteras men oavsett så kan en av metoderna från denna undersökning kan tänkas 

hjälpa en bit på väg för att nå det kunskapskravet.  

 

OH-bilderna. Med dessa ges möjlighet att undersöka ganska avgränsade aspekter i bilder och 

ge chans att träna på och upptäcka begrepps olika innebörder. Med OH-bilderna är det ju dels 

uppenbart att en kan träna på att lära och implementera begreppen för-, mellan- och bakgrund. 

Det är en sak att läsa eller få höra om vad som menas med förgrund och en annan att få se till 

de spatiala förhållandena i rummet i förlagorna och själv göra en bedömning av vad som kan 

tänkas räknas till just förgrund. Men bilderna bär också på möjligheter att diskutera 

komposition och perspektiv med sina förenklade silhuetter. 

8.3 Att med elever analysera rörlig bild 
En av de undersökta metoderna känns framförallt applicerbara på rörlig bild, där handling, tid 

och dramaturgi m.m. spelar in.  

 

 

39 Ansvarig utgivare: Avdelningen för läroplaner. 
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/sok-amnen-och-kur
ser/subject.htm?lang=sv&subjectCode=gra&tos=gy (2017-05-23) 

34 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/sok-amnen-och-kurser/subject.htm?lang=sv&subjectCode=gra&tos=gy
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/sok-amnen-och-kurser/subject.htm?lang=sv&subjectCode=gra&tos=gy


 

Rörlig bild och film som material för analys ger som sagt möjlighet att i analyser undersöka 

skillnader och förändring i tid. Metoden som användes för minut-animationen var tidseffektiv 

att göra. Exporten av bilderna var automatiserad och tack vare Photoshop blir animerandet 

enkelt. Animationen skulle kunna arbetas vidare med och undersöka vilka personer det är som 

syns och på vilket sätt de visas i bild, till exempel genom att koppla till manus och dialog. 

Minut-animationen skulle kunna öppna upp för diskussioner och analyser av hur filmer 

hanterar aspekter som genus eller andra norm-frågor. Detta kan också kopplas till 

kunskapskrav i gymnasiekurser såsom Film- och TV-kunskap (kurskod: KOSFIL0) där det 

bland annat står; “Eleven för [...]  resonemang kring samband mellan film och samhälle, kring 

föreställningar om kreativa miljöer samt kring etiska frågor och dilemman inom film och tv.”

 Så de kan dels användas för att diskutera bildutsnitt eller komposition men också för att 40

sätta bilderna i kontext både tidsmässigt och kulturellt som egentligen kan vara det mest 

intressanta i analys av film och rörlig bild. 

8.4 Workshopen och utvecklingspotential 
Inom ramen för den här undersökningen har olika visuella dekonstruerande metoder för 

analys tagits upp utifrån ett grundmaterial som bestått av ett antal filmer. Kontinuerligt under 

processerna så har det uppstått diskussioner och reflektioner med andra som tagit del av mitt 

material.  

Såsom vid Konstfacks vårutställning då eleverna jag undervisat under ett år fick se bilderna 

jag skapat och vi kunde diskutera en diskussionsform jag använt i klassrummet där eleverna 

fått sortera bilder efter olika direktiv (som jag använt för att öva bildanalys). Helt plötsligt 

kunde de sätta övningen i en kontext och reflektera över hur det kanske var en metod för 

bildanalys.  

Eller som när jag i början av projektet var på jakt efter filmer att undersöka och att jag bara 

behövde fråga efter “en film du sett många gånger” för att öppna upp för djupa, intressanta 

diskussioner kring vad det är som gör att en kommer tillbaka till vissa specifika filmer. 

Intressant var att det ledde till samma typ av samtal oavsett om jag tog upp det med bildlärare, 

med konstnärer, författare eller med bekanta som kan tänkas vara ovana att diskutera film 

40 Ansvarig utgivare: Avdelningen för läroplaner. 
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kos/subject.htm?lan
g=sv&subjectCode=kos&tos=gy (2017-05-23) 
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annat än innehållsmässigt. 

Det har varit intressant och givande och det blir tydligt att det är i mötet med andra som 

materialet ges störst vikt och potential vilket också kan ses tydligt i materialet från 

workshopen.  

 

Workshopen kan ge en fingervisning på hur de övriga metoderna kan fungera när de 

appliceras bland grupper av människor. Då öppnas meningsskapande möjligheter upp för att 

göra analyser mellan material skapat av olika personer. Tänk till exempel om tio personer 

tecknar av en och samma förlaga? Vad kan det visa på vad som anses viktigt ifall alla väljer 

att göra en transduktion av samma aspekter i bilden? Eller om de tecknar av helt olika? Olika 

personers transformering av samma bild kan ge nya insikter.  

Om en reflekterar vidare kan det också bli intressant att sätta i relation till kommunikation och 

tolkning ifall vi ser att stora delar av vår kommunikation är remedierad. Vad händer med 

budskap som förs från person till person, vad försvinner och vad blir kvar? 

Ett fortsatt arbete med denna undersökning innebär alltså framförallt att ta med metoderna ut i 

reella didaktiska kontexter men det planeras också en hemsida för att sammanställa material 

som skapats under processen och som inspiration för andra lärare. 
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9 Slutdiskussion 
I mitt självständiga arbete har jag undersökt hur man kan analysera filmer med visuella 

metoder och analyserat hur dessa metoder kan användas i undervisning. 

Med hjälp av det visuella materialet som producerats i undersökningen kan en visa på 

kunskap och tecken som aldrig kunnat formuleras eller upptäckas om en arbetade med enbart 

talat eller skrivet språk. Tack vare olika modes semiotiska resurser och affordances 

framkommer kunskaper och lärdomar som aldrig skulle gå att formulera. En kan inte göra en 

färgkarta med ord, en grå färg som är mer beige än den till höger o.s.v. Efter tio års 

konstnärligt orienterad utbildning hade jag själv inte ställts till svars för hur en egentligen kan 

dela in en bild i för-, mellan- och bakgrund när alla bilder inte är helt tydligt uppbyggda i tre 

skikt, men med OH-bilderna fick jag undersöka det. Med minut-animationens överlappande 

bilder så kunde en på väldigt kort tid få syn på hur skaparna använt bildutsnitt under filmens 

gång. Det kanske hade varit möjligt att genomföra i text, genom att anteckna vilka bildutsnitt 

som använts genom filmen och sedan göra någon form av kvalitativ analys, men med 

animationen som resurs blir det lättillgängligt och direkt.  

Undersökningens frågeställningar var:  

Hur kan en analysera filmer med visuella, gestaltande metoder. 

Vilka tillgängliga affordances och didaktiska möjligheter finns i visuella analysmetoder och 

kan de implementeras i estetisk undervisning? 

Hur kan de potentialer som erbjuds i transduktions- och transformationsprocesser användas 

som utgångspunkter i utformandet av metoder för analys av bild och rörlig bild? 

I mötet mellan det producerade visuella materialet och människor som tagit del av det har det 

visats att den största didaktiska potential varit att använda bilderna och animationerna som 

diskussionsunderlag men att många möjligheter för individuell lärande också finns 

tillgängliga. Svaret till den andra frågeställningen kan framförallt synas i de metoder som 

designats och bearbetats i undersökningen. 

I designarbetet kan en identifiera två större svagheter. Den första är tidsaspekten, att de flesta 

av metoderna skulle inte vara möjliga att genomföra i en klassrumssituation som de ser ut nu 
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utan skulle behöva komprimeras eller integreras i andra uppgifter. Det är en relativt enkel sak 

att lösa dock för det är inte några större förändringar som krävs förutom lite eftertanke, 

kanske tillgång till något program eller en hemsida.  

Den andra svagheten med metoderna är att det till mångt och mycket fokuserats på de 

komponerande aspekterna av bild och film. I Möten med Bilder så skriver Eriksson och 

Göthlund att oavsett vem man är eller vilken kontext en befinner sig i så behöver en få 

“tillgång till metoder och begrepp för att läsa sig att se, tolka och tala om bilderna. [...] Det 

räcker inte med att titta på bilden och identifiera vad man ser - man måste lära sig att ‘läsa’ 

bildens innehåll på ett djupare plan.”  Det är viktigt att arbeta med innehåll och avkodning på 41

ett större kontextualiserat sätt och det har till viss del förbisetts i denna uppsats.  

Men det kan vara att sociala och kulturella aspekter av film kan visas i jämförelser mellan 

material från olika filmer. Som i tuschteckningarna från de olika filmerna som här nedan. 

 

Bilder från Erin överst och från Pride under. Som att se skillnader i filmat format, eller i 

bildutsnitt. Det kanske kan säga något om samhället där filmen gjordes.  

Syftet med undersökningen var som sagt att lyfta och synliggöra hur en med multimodal syn 

på kommunikation och lärande kan hitta metoder för att göra undervisning mer relevant för en 

skola som befinner sig i ett allt mer visuellt orienterat samhälle. Att arbeta metodutvecklande 

och hitta verktyg som jag själv kände att jag kunde använda i klassrummet istället för mantrat 

“skriv en analys”.  

Med en tanke om att göra den här delen av undervisningen mer relevant för elever och även 

öppna upp för att ta in elevernas intressen i klassrummet. För kan det bli mer intressant än att 

41 Eriksson, Y., & Göthlund, A., (2004) Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck. 
Studentlitteratur, Lund. s.30. 
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se ett rum med elever få nörda in sig på scener från filmer som de själva tycker om? Inte för 

mig i alla fall. Jag är omåttligt nyfiken på vad de hittar och hur de utnyttjar de modes och 

metoder som presenteras. 

Jag är lärare i bild och media därför att jag tror på kraften och vikten i det visuella, på hur 

bildens kraft kan föra analyser framåt. Hur till synes slumpmässiga urval samt skisser kan 

leda till konstruktiva samtal, reflektioner och analyser. 

Jag tror på att finna kunskap i meningsskapande processer och att som lärare tillägna sig fler 

visuella metoder öppnar upp för ytterligare sådana möjligheter. Jag tror på styrkan i linjer och 

i nyanser av färg och jag tror på tecknande som metod för analys. 
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TECKNADE OCH DIGITALT SKAPADE BILDER 

Samtliga tecknade och digitalt skapade bilder i uppsatsen har Ylva Svensson som ägare och 

upphovskvinna (2016-2017) om annat ej anges och bilderna är ej namngivna.  

STILLBILDER FRÅN FILMER 

2 st, UK Film Council, See-Saw Films, Bedlam Productions. (2010) The King's Speech. 

Storbritannien 

4 st, Jersey Films.(2000) Erin Brockovich. USA. 

1 st, Forge, New Line Cinema. (1996) Long kiss Goodnight. USA. 

1 st, BBC Films. (2014) Pride. Storbritannien & Frankrike 

2 st, Khan, A., (2007) Taare Zameen Par. Engelsk titel: Like Stars on Earth. Indien. 

ANIMERADE FILMER 

 Ylva Svensson (2017), Minut-animation, digital.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Tuschteckningar & färganalys 
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Bilaga 2. Tuschteckningar
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Bilaga 3. Tuschteckningar från workshop 
Bilder tecknade anonymt av deltagare vid workshop våren 2017. Exklusive bilden längst ned 

till vänster som tecknades av en anonym vid en tidigare test av workshopens upplägg. 
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Bilaga 4. OH-teckningar. 
Förgrund, mellangrund och bakgrund har tecknats på separata lager av genomskinligt OH-papper för att ge 

möjlighet att se dem ett och ett. 
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Bilaga 5. Minut-animation 
En bildruta från varje minut av Erin Brockovich tecknades personer av som visades i bild. Se 

animationen på Youtube: https://youtu.be/s-jy75dljSA 
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Bilaga 6. Skisser till utställningen 
Skisser som användes vid planeringen av gestaltningen på utställningen.Vissa förändringar gjordes till den 

slutgiltliga layouten. I utställningen ställdes ytterligare 6 metoder ut som inte tas upp i uppsatsen. 
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Bilaga 7. Foton från utställningen 1/4 
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Bilaga 8. Foton från utställningen 2/4 
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Bilaga 9. Foton från utställningen 3/4
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Bilaga 10. Foton från utställningen 4/4 
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