
Medioteket

Steg 2 – Hur tolkar du affischen?
 

Nu ska du göra en tolkning av det du ser. En tolk-
ning baseras på samspelen mellan de tecken du har 
beskrivit i steg 1.

Personer/Karaktärer
Vem/vilka tror du karaktärerna på bilden är? Varför? 
Vad tror du de har för egenskaper och personlighets-
drag? Vad visar bilden som gör att du tror det? Om 
det är flera personer på bilden, vad tror du de har för 
relation till varandra? Vad visar bilden som gör att du 
tror det?

Miljö/rum
I vilken miljö kommer filmen att utspela sig i? Vilken 
årstid? Nutid? Dåtid? Framtid? Vad är det på bilden 
som gör att du tror du det? 

Föremål/objekt
Vad avslöjar föremålen om filmens handling? Varför  
då? Vad avslöjar föremålen om karaktärerna på bil-
den? Varför då?

Bildutsnitt och perspektiv
Påverkar bildutsnittet hur du upplever motivet? På vil-
ket sätt? (T.ex. en extrem närbild som känns dramatisk.)

Påverkar bildens perspektiv hur du upplever motivet? 
(Gestaltas t.ex. en karaktär ur grodperspektiv och 
verkar därför mäktig eller farlig.)

Text  
Vad tror du filmens titel syftar på? Avslöjar titeln 
något om filmens handling? Hur skulle du beskriva 
stilen på typsnittet? (Romantiskt, äventyrlig, läskig 
etc.) Varför då? Avslöjar typsnittet något om filmens 
genre? På vilket sätt?

Slutdiskussion
Vilken stämning är det i bilden? Vad är det med bilden 
som skapar den stämningen? Vilken känsla väcker 
affischen hos dig? Varför då? Påminner bilden dig om 
några andra bilder? Vilka? Vad tror du filmen kommer 
handla om? Varför? Vad tror du filmen har för genre? 
Varför? Varför tror du filmbolaget väljer att presentera 
sin film med just denna bild?

Analys – filmaffisch
 

Den här mallen kan användas som stöd vid analys av en filmaffisch.

Steg 1 – Vad föreställer bilden på 
affischen? 
 

Börja med att beskriva det du ser. I nästa steg gör 
du en tolkning.

Personer/Karaktärer
Är det personer på bilden? Hur ser deras kroppsspråk 
ut? Står de? Sitter de? Håller de armarna på något spe-
ciellt sätt? Andra typer av gester? Hur ser personernas 
ansiktsuttryck ut? Ler de? Är de allvarliga? Blick-
riktningar? Vad har de för kläder på sig? Smycken? 
Huvudbonader? Bär de några andra typer av föremål?

Finns det figurer på bilden som du inte tolkar som 
människor? Använd föregående frågor och beskriv 
även dem.

Miljö/rum
Syns någon miljö på affischen? Natur? Inomhus-
miljö? utomhusmiljö? Visar bilden någon annan typ 
av rumslighet? Är omgivningen abstrakt?

Föremål/objekt
Finns det några föremål på bilden? Hur förhåller sig 
föremålen till personerna och miljöerna? Finns det 
andra typer av objekt? 

Bildutsnitt och perspektiv
Visar affischen en närbild på något? En extrem när-
bild? halvbild? helbild? översiktsbild? 

Med vilket perspektiv är motivet avbildat? Grodper-
spektiv? Fågelperspektiv? Normalperspektiv?

Ljus/färger
Vad är det för ljuskälla/ljuskällor i bilden?   
Vilka färger ser du på affischen? Är bilden svart-
vit? Är det någon färg som sticker ut extra mycket? 
Vilken?

Text  
Har filmen någon titel? Vad står skrivet på affischen? 
Hur ser typsnittet ut? Vilken färg har typsnittet?
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