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Övning 

Analys av visuell representation i film 
  

Om en bild säger mer än tusen ord vad säger då tusen bilder?  
 

Enligt Statens medieråd möter vi dagligen cirka 20 000 bildbudskap. De bilder vi möter är tätt 

sammankopplade med hur vi tänker. Bilder påverkar våra förväntningar och föreställningar om 

människor vi möter eller platser vi aldrig har besökt. Därför är det viktigt att vi reflekterar över vad 

vi ser i bild. Följande övning är tänkt att användas som en ingång till diskussioner om 

representation.   

 

Begrepp:  

• Representation 

• Stereotyp 

• Visuell 

• Karaktär 

 

 
Steg 1 
Välj film. Det är viktigt att alla elever har sett samma film. Du som lärare väljer därefter ut en eller flera 

karaktärer ur filmen. Övningen blir effektivast utifrån ”tydliga” karaktärer.  

 

Dela in eleverna i små grupper. Antingen arbetar alla grupper med samma karaktär eller fördjupar de sig i 

olika.  

 

Steg 2 
Grupperna brainstormar och associerar fritt. Låt eleverna fundera på vilka andra berättelser de känner till 

med liknande karaktärer. Det kan handla om filmer, böcker, spel, serier eller annat. Grupperna antecknar alla 

förslag på en gemensam yta. 
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Steg 3 
Därefter ska eleverna leta bilder på internet som visar de 

karaktärer de kommit på. Infoga bilderna i en mindmap där 

karaktären de utgick ifrån sitter i mitten och alla 

associationsbilderna sitter runtomkring. 

 

Eleverna kan exempelvis använda Microsoft Whiteboard eller 

apparna Popplet och Simple mind. 

 

Av upphovsrättsliga skäl har inte den här illustrationen bilder. 

Steg 4 
Eleverna ska nu göra en analys av det visuella materialet som de samlat ihop.  

Exempel på diskussionsfrågor:  

• Utgå från bilderna ni hittat  

Vad kan ni hitta för mönster och gemensamma nämnare bland bilderna? Vad skiljer dem åt? Hur ser 

personerna/figurerna på bilderna ut? Hudfärg? Hårfärg? Kön? Kläder? Andra utmärkande drag? Har 

de några andra attribut? Hur ser deras kroppsspråk ut? Vad gör personerna/figurerna på bilderna? I 

vilka miljöer befinner de sig?  

 

• Utgå från de olika berättelserna som karaktärerna är en del av  

Har personerna/karaktärerna några liknande egenskaper eller karaktärsdrag? Är de goda, onda eller 

mittemellan? Vilken roll spelar personerna/figurerna i berättelserna? Kan ni hitta några andra 

gemensamma nämnare? Bryter den karaktär ni utgick ifrån på något sätt mot de andra berättelser ni 

hittat, eller följer den ett mönster?  

 

• Diskutera de visuella mönster och gemensamma karaktärsdragen 

Hittar ni några mönster? Finns det några specifika visuella likheter som kan kopplas ihop med 

personernas/figurernas karaktärsdrag eller egenskaper? Varför tror ni att det är så? Vad för 

konsekvenser kan detta få?  

 

Skulle ni säga att karaktären ni utgick från är en stereotyp? Motivera i så fall varför. Vilka 

konsekvenser kan stereotyp representation få? Om ni upplever att karaktären är stereotyp, hur skulle 

filmskaparna kunna gjort annorlunda? 

https://pedagog.stockholm/

