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Valet i bilder
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Med bilder kan man uttrycka mycket och 
med bilder kan massmedier ge en mycket sub-
jektiv bild av människor – om man nu vill det!
Detta är rakt igenom en övning i kritiskt gran-
skande, kritiskt tänkande.

Det sägs att dagens unga får minst 80 pro-
cent av sin information genom bilder. Det kan 
skrivas spaltkilometer om en politikers goda 
egenskaper, men en enda negativ bild kan 
riva ner allting. Ta bilden till hjälp, den är 
många gånger ”Heureka” för en förbryllad 
elev.

Men bilder kan också vara förrädiska. De kan 
förvränga verkligheten och den som verkligen 
vill påverka, eller ljuga, ska naturligtvis ta 
bilden till hjälp.

Med de förslag som finns nedan på ni få 
idéer kring hur bilder kan utnyttjas i valgransk-
ningen och där finns verkligen möjligheten till 
att öva kritiskt bildtänkande. Det är en fär-
dighet att ta med sig genom livet när eleverna 
möter både nyhetsbilder och glassiga reklam-
budskap.

Huvuduppgift:
Hur skildras ledande politiker på bilder?
Det påstås ofta att både Fredrik Reinfeldt och 
Stefan Löfven är lite stela men korrekta, syns 
det på massmediebilderna?

Bevaka flera dagstidningar under tiden innan 
valet. Klipp ut, eller skriv ut från nätet, alla 
bilder på de politiska huvudfigurerna både på 
riksplanet och lokalt. Granska bilderna och ge 
svar på följande frågor:

1. Klipp alla bilder ni hittar i tidningar på 
Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. Samla 
dem i grupper och diskutera vilken bild de ger 
av personerna. Positiv, negativ, glad, sorglig, 
allvarlig, uppspelt,etc?
2. Finns det någon skillnad i bildvalet mellan 
olika tidningar. Titta speciellt på tidningar med 
olika politisk färg. Har ni möjlighet så välj en 
borgerlig och en socialdemokratisk tidning.
3. Gör samma sak som i uppgift 1 men med 
de lokala politiska personerna.
4. Välj den bästa ”valbilden”. Jämför vilka 
bilder klassen samlat in. Diskutera vad som är 
en bra nyhetsbild!


