
Uppgift 1 – Vad lär vi oss? 
Koppling till visuell teknik  

Introduktion 
 
Visste du att dina ögon tar in 80% av alla intryck du får på en dag? Det betyder att det mesta vi lär oss i livet 
sker genom ögonen. Vad du ser skickas sedan till din hjärna som omvandlar allt till information, som sedan 
hjälper oss att förstå världen vi lever i. Man kan säga att ögonen är hjärnans fönster mot världen. 

Eftersom alla människor är olika uppfattar vi världen på olika sätt: någon kanske tycker att spindlar är det 
obehagligaste som finns, medan någon annan är mer rädd för hajar. Mardrömmar kan skapas från något 
läskigt vi tittat på och vi kan skratta åt saker som vi lärt oss är roliga. Skulle vi föreställa oss något vi INTE sett 
på riktigt märker vi att nästan alla har olika sätt att tänka, testa på några klasskamrater: 

Exempel: Tänk på en flygande gris…. 

Hur många varianter av flygande grisar fick ni?  
Har grisen vingar? Flyger den som Superman? Åker grisen helikopter? 

Så vad har dina ögon lärt dig den senaste veckan? Kanske har du lärt dig något om vår planet, ett nytt ord 
eller hur man bakar? Nu för tiden har vi ofta en skärm till hands och ibland är det vår största källa för 
underhållning och information. Ipads, telefoner, tv-apparater och datorer är teknik som de flesta använder 
flera gånger om dagen. Men vad är det egentligen vi tittar på, vad är sant eller falskt och vad lär vi oss?  

Fundera över vilket som är ditt favoritspel eller din favoritfilm och svara på frågorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

?? 

Elevernas uppdrag: Att analysera visuell teknisk underhållning i sin närmiljö, utifrån sitt favoritspel eller sin 
favoritfilm. Målet är att eleven får en större medvetenhet kring sitt användande av visuell teknik och den information 
som finns att hämta där. Eleven får lära sig att kritiskt granska visuell media och underhållning.  

Förberedelser: Gå igenom introduktionen med eleverna och dela sedan ut frågeställningarna till var och en.  

Har man möjlighet att tillhandahålla en Ipad eller dator för de elever som behöver friska upp minnet kring hur något i 
spelet eller filmen ser ut kan det vara till hjälp i arbetet. Alternativt använd uppgiften som hemuppgift.  



FRÅGOR: 

 

Vilket är ditt favoritspel / Vilken är din favoritfilm? 

 

Vad gör man i spelet / vad handlar filmen om?  

 

Hur tittar du på filmen / hur spelar du spelet? Ringa in ditt svar 

• På Tv 

• På Ipad 

• På Telefon 

Varför är spelet eller filmen så roligt/bra?  

 

Ringa in ditt svar – Spelet eller filmen är: 

  Rolig  Läskig  Spännande  

  Fartfylld  Sorglig  Romantisk  

Är spelet eller filmen för barn, ungdomar eller vuxna? Varför tror du det? 

 
 



 

 

 

Har du lärt dig något från spelet eller filmen? Ge exempel 
 
 

 

Tycker du att något är dåligt eller fel i spelet eller filmen? Ge exempel 

 
 

Vad är verkligt och overkligt i spelet / filmen?  

Exempel: 

- Det finns riktiga människor eller natur med i spelet/filmen 
- Spelet/Filmen är tecknad  
- Det som händer skulle kunna hända på riktigt: Ja/nej – beskriv varför. 

 

 



Elevuppgift 2 - Vad känner vi? 
 

Koppling till bildanalys och källkritik 

Introduktion  
 
Människor har skapat konst och bilder genom århundraden för att påverka varandra, väcka känslor och 
reaktioner. Under lång tid var det många i världen som inte kunde läsa och då var bilderna det största och 
bästa sättet att nå ut med nyheter och information - En bild kunde alla förstå något av.  

Detta stämmer fortfarande idag, bilder finns överallt omkring oss och de väcker olika känslor hos alla. Reklam 
är ett exempel och kan vara bilder eller filmer som är skapade för att få oss att ändra våra åsikter, 
värderingar eller handlingar. Reklam är ofta vilseledande, vilket betyder att man försöker visa upp något 
som verkar vara mycket bättre än det egentligen är. Det handlar inte alltid om att reklamen vill att vi ska 
köpa något – utan att vi ska ändra oss och tycka annorlunda. Om vi gör som reklamen säger kommer vi att 
bli fria, lyckliga, vackra, uppskattade eller någonting annat som reklamen lovar oss. Minns du någon 
reklam du sett nyligen? Vad tyckte du om den?  

Här nere ser ni några väldigt kända reklambilder som påverkade många människor: 

 

”Haddon Sundblom's Santa Claus” 
(Tomten av Haddon Sundblom)  
1930-tal 

Coca Cola var med och skapade bilden av den 
rödklädda glada tomten som vi är vana att se 
honom idag. Detta påverkade bland annat många 
barn som plötsligt ville köpa mer coca cola.  

 

 

 

Elevernas uppdrag: 
 Att analysera bilder för att ta reda på innehållet och avsikten med bilden. Eleven lär sig att se kritiskt på bilder i 
media, exempelvis reklam, nyheter eller underhållning.  Eleven lär sig att se bildens sammansättning och hur 
bland annat bakgrund, färger, text och ljus samspelar och påverkar känslan av bilden.  

Förberedelser:  
Skriv ut bilderna i uppgiften till varje elev (alt. skriv ut på stor papper och sätt på tavlan för alla att se). Man kan 
enkelt hitta bilderna på nätet om man behöver större versioner. Man kan såklart även använda andra bilder.  

Det bästa är att eleverna gör detta enskilt, så att de inte påverkar varandras tolkningar.  

Gå igenom introduktionen med eleverna. Skriv upp frågorna för bildanalysen på tavlan. När eleverna är färdiga 
går ni igenom frågorna och bilderna tillsammans.  



 

”We can do it!” (”Vi kan göra det!”) 
1943 

Den här starka kvinnan skapades av ett elbolag under 
andra världskriget. Tanken var att den skulle stärka 
arbetsmoralen hos de kvinnliga anställda. Den har 
med åren blivit en symbol för starka och självsäkra 
kvinnor världen över.  

 

 

 

”We want you!” (”Vi vill ha dig!”)  
1916 

 
Bilden skapades för att motivera unga män som 

skickades iväg för att strida i första världskriget. 
Mannen kallas för Onkel Sam och var klädd sig i den 
amerikanska flaggans färger och mönster. Bilden blev 
så populär att den trycktes i över 4 miljoner kopior 
under perioden 1917-1918.  
 

 

”Just do it.” (”Bara gör det.”) 
1988 

Nike skapade denna enkla slogan som uppmanade 
människor att pusha sig själva och uppnå nya höjder. 
Ett krigsrop för alla sportfantaster. 

 

 

 

 

 

Det finns många i världen som vill vinna på din åsikt. Eftersom vi är så omringade av bilder idag är det därför 
mycket viktigt att kunna ”se genom bilden”. Det betyder att man måste kunna förstå syftet med bilden, vem 
som gjort den och varför. Så att vi inte blir allt för påverkade av vad andra vill att vi ska göra.  

Nu ska vi testa vad bilder kan få oss att känna och tycka.   

 

 



Bildanalys 
 

Det finns 4 bilder att analysera. Börja med bild 1 och svara på frågorna.  

Tänk på att titta ordentligt på bilden.  

 

Frågor: 

1. Vad visar bilden? (föremål, människor, händelser, text?) 
 
 

2. Hur är bilden uppbyggd? (Färger, former, perspektiv, ljus, skärpa/oskärpa?) 
 
 

3. Vad får du för känslor när du ser på bilden? 
 
 

4. Vad får du för associationer när du ser på bilden? (Något du minns eller känner igen 
från något annat?) 
 
 

5. Vem har gjort/tagit bilden? (avsändaren) 
 
 

6. När är bilden gjord/tagen? (Länge sedan eller nyligen?) 
 
 

7. Vem ska titta på bilden? (mottagaren) 
 
 

8. Vad tror du syftet är med bilden? (påverka, inspirera, underhålla, reklam, nyheter?) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bild 1 

Bilden heter Girl Before A Mirror och är målad av Pablo Picasso år 1932. 

 

 

 

 



Bild 2 

Info för läraren: Reklambild från Delicato 2008. Texten: Äter du tillräckligt varierat?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bild 3 

Info för läraren: Reklambild för Hedvig Hemförsäkring, föreställande brinnande kläder på en sandstrand 
med badande personer i bakgrunden. Texten: It’s just stuff. 

 

 

 

  



Bild 4 

Info för läraren:  
Bilden föreställer en medicinskt anställd som åker hoverboard och sprutar ut desinfektionslösning i Wuhan, 
Kina, den 11 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uppgift 3 - Vad är viktigt? 
Koppling till hållbarhet och konsumtion 
 

Introduktion 
 
Hållbarhet handlar om att uppfylla alla människors behov utan att göra skada på miljö, ekonomi eller andra 
människors välmående. Nästan allt vi gör och äger kan på något vis kopplas till hållbarhet: mat, kläder, teknik, 
bränsle, till och med huset vi bor i. För att tillverka allt detta behövs resurser från naturen och väldigt mycket 
kommer från andra platser på jorden.  

Sverige är ett land som har god ekonomi och människorna mår ofta mycket bra. Men Sverige är också ett av 
de länder i världen som använder mest av jordens resurser. Skulle alla människor i världen leva som vi gör, 
skulle det gå åt nästan 4 planeter med resurser om året.  

Alla människor har ett lika stort ansvar att ta hand om varandra och planeten vi bor på. Men det är otroligt 
svårt för alla världens människor att komma överens. Vissa har mycket redan och kanske vill ha mer, medan 
andra har nästan ingenting och väldigt svårt att få det bättre.  

Det är dags att börja fundera på vad som verkligen är viktigt för oss. Behöver vi alla de saker vi har, eller har 
vi dem bara för att vi vill och kan? 

I det här uppdraget krävs det att vi tänker om! 

 

  

Elevernas uppdrag: Eleverna ska lära sig att diskutera och argumentera kring olika konsumtionsval. Fokus finns på 
miljö, ekonomi och välmående. Uppgiften fungerar som ett rollspel där eleverna nu är de politiker som bestämmer 
i Sverige. Eleverna måste samarbeta och komma överens om gemensamma beslut. 

Förberedelser: Läs introduktionen för eleverna och dela sedan in dem i grupper med 4-5 elever i varje. Varje grupp 
får var sin uppsättning med kort att lägga ut på bordet. Korten hittar du sist i dokumentet, skriv ut och vik dem så 
att texten hamnar på baksidan av kortet.  Läs uppdragen gemensamt i klassen.  



Uppdrag del 1: 

Nu är det kris!  

Sverige har det tufft och det är dags att börja spara pengar.  

Det finns 10 kort på  bordet med saker vi alla vill ha, men 5 stycken måste bort direkt!  
Det är upp till er som politiker att bestämma vad vi kan ta bort och vad vi verkligen behöver.  

Det gäller att fundera ordentligt. Diskutera med varandra, ni måste komma överens om vilka 5 kort som 
ska bort. 

När ni är överens redovisar ni för resten av klassen vilka kort ni tog bort och varför.  

 

 

Uppdrag del 2: 

Bra jobbat!  

Men än är inte problemet löst. Vi måste spara mer pengar och 10 kort till måste bort. Ni måste bestämma 
vilka 5 kort vi behöver ha kvar för att överleva och må bra?  

Ni måste vara överens i gruppen. När ni är klara redovisar ni ert val för resten av klassen.  

Berätta om det var svårt att komma överens? 

 

Avslut:  

Redovisa gärna gruppernas val på tavlan och diskutera med klassen. Man kan dela in valen i Miljö, ekonomi 
och välmående.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Swimmingpool Dator 

Frukt Rent vatten 

Bra miljö Godis 

Sjukvård Bostad 

Cykel Polis 

 



 

 

Mobil Kompisar 

Kläder Mat 

Kärlek Skola 

Tv Internet 

Bil Bio 
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