Ämnesspecifika ord och begrepp—BILDANALYS
Du väljer själv vilka ord du vill ha med i din analys

HUR BILDEN ÄR UPPBYGGD
Motiv - det bilden föreställer
Objekt - föremål i bilden
Centralt - i mitten av bilden/ofta det viktiga Periferi - i utkanten av bilden/ofta mindre viktigt
Förgrund - upplevs ligga nära. Kan vara mer eller mindre viktigt
Bakgrund - upplevs ligga långt borta/ ofta mindre viktigt
Horisontellt - går från sida till sida
Vertikal - går uppifrån och ned
Diagonal - går snett över bilen
Övre delen av bilden
Undre delen av bilden
Helhet - hela bilden
Detaljerad - många små delar
Djup - perspektiv i bilden
Platt - utan perspektiv i bilden
Skärpa - alla detaljer syns
Oskärpa - upplevs som suddigt
Nyans - liten skiftning i färgen
Valör - skiftningar i ljusstyrka/färgstyrka Opak - en täckande färg,
Transparent - en genomskinlig färg
Produkt - en vara Logotyp - ett varumärke
OLIKA TYPER AV BILDER
Reklambild/propagandabild - bild som vill påverka /locka att köpa/locka att tänka på ett speciellt
sätt
Estetisk bild - ”vacker” bild t.ex konstverk, naturbilder etc.
Underhållande bild - komiska och roande bilder t.ex serier
instruerande/informerande bilder - bilder som visar något, t.ex hur hjärnan ser ut eller hur man
monterar en möbel.
TEKNIK
Teknik - hur bilden är gjord t.ex: foto, teckning, målning, collage, montage
Dokumentärfoto - fotograferat direkt i verkligheten (ofta nyhetsbilder)
Arrangerat foto - planerad innan fotot togs Tecknad bild - tecknat med penna, ofta sv/vitt el.
gråskala (olika valörer), men även färgpennor. Målad bild - målat med pensel, med färg av olika
slag t.ex: akvarell, tempera, akryl, olja etc. Collage/montage - olika bilder/bildelement sammansatta
till en ny helhet
Originalet - ursprunglig/unik bild
Retuschera - ta bort störande detaljer
Manipulera - göra om en originalbild Datormanipulerad - bild omgjord i datorn
Digital bild - bild gjord på datorn Illustration/illustrera - bild till en text som visar hur något ser ut
TOLKNING
Associera - komma att tänka på
Subjektiv - personligt, egna åsikter
Objektivt - neutralt, utan egna åsikter
Stereotyp - förenklad, ofta negativ, bild av en grupp Schablonbild - alla stöpta efter samma mall

