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Klassen gör tillsammans ett slags mindmap genom att skriva ut 

bilder på andra filmer, spel, böcker och liknande som de tycker 

påminner om filmen de just sett. Genom att göra en sådan mindmap 

(collage) tillsammans gör de en analys och sätter in filmen i en 

samhällskontext. Vilka sorters berättelser berättas idag? Vilka 

liknande berättelser finns? Vad säger det om vår samtid? 

 

 

Titta på filmen Sju Minuter efter midnatt tillsammans. Gå igenom 

Mediotekets filmhandledning. Fundera tillsammans i klassen på vad 

fantasi kommer ifrån. När någon hittar på något, hur går det till? 

Kommer idéer flygande från rymden? Eller tar man av varandra och 

lägger till från lite olika håll? Behöver det vara något självupplevt? 

Hur brukar de själva gå till väga när de ska försöka hitta på 

någonting?  

 

Har ni möjlighet att söka bilder på nätet och skriva ut? Har skolan 

en datasal, eller kan eleverna maila sina bilder till dig som lärare så 

att du kan skriva ut?  

 

 

1. Brainstorma tillsammans! Fundera på Sju minuter efter 

midnatt och vilka andra sorters berättelser som filmen 

påminner om! En film som har en ung pojke i huvudrollen? 

En bok som handlar om en sjuk mamma? Ett spel där det 

finns urgamla mystiska träd? Det kan handla om filmer, 

böcker spel eller annat och det kan inte bli fel- kommer du 

att tänka på något så gör du! 

 

2. Skriv upp allas tankar och kopplingar på whiteboard så att 

de inte glöms bort. 

 

3. Leta upp bilder på nätet från det som står på er brainstorm-

lista. Skriv ut dessa bilder. (Eftersom arbetet bara ska vara 

inom skolans ramar behöver ni inte bekymra er om det är 

bilder med skyddad upphovsrätt). 

 

4. Sätt ihop alla bilder till ett slags mindmap där en bild från 

Sju minuter efter midnatt sitter i mitten och alla elevers 

associationsbilder sitter runtomkring. 

 

5. Titta på resultatet och diskutera vad det är ni ser. Vad kan ni 

hitta för mönster och gemensamma nämnare bland bilderna? 

Är det flest killar eller tjejer som syns i bild? Vilken hudfärg 

har de? Vad gör de på bilderna? Vilka slags berättelser 

handlar det om? Vad kan detta säga om er samtid? Handlar 
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det om ont och gott? Rädslor, drömmar, kärlek eller något 

annat? 

 Reklam-och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.  

 Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och 

maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.  

 Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och 

kritiskt granskas. 

 

 Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, 

interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och 

typiska språkliga drag. 

 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 

Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, 

avsändare och sammanhang 

 Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och 

dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, 

till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. 

 

 Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur 

sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. 

 Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare 

och granskare av samhällets maktstrukturer.  

 Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en 

dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka 

människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, 

till exempel utifrån kön och etnicitet. 

 

 

 


