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Abstract 
The purpose of this work is to identify and highlight a couple of guidelines for the 
visual design of an animated film to be used in an educational context. We also seek to 
identify style elements in animated educational film that persist through time and 
different medium. Also to highlight new qualities and opportunities that come with the 
digital medium. Finally we will also look at how the audience and reception context 
effects and shape the expression and content of an educational movie. 

With a fixed analytical model we have made a comparative qualitative analysis of three 
period-characteristic animated educational films, Camouflage (1943), Den Vidunderliga 
Världshistorien (1993) and Gutten og Torsken (2007) which all use humor to enhance 
the learning. 

Through this analysis we have been able to identify style elements such as the use of 
stereotypes and metaphors, noted how the content and expression is largely influenced 
by the audience and receiver context but also of the distribution and technical 
capabilities. 
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EXAMENSARBETE 

Animerad film som undervisning 
En analys av tre tidstypiska animerade undervisningsfilmer 

Anders Nilsson 
Fredrik Pilo 

 

Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att identifiera och lyfta fram ett antal riktlinjer för den visuella 
designen av animerad bild som används i utbildningssammanhang. Vi ämnar också att 
identifiera vilka stilelement inom animerad undervisningsfilm som står sig över tid och 
olika medium. Att belysa de nya kvaliteter och möjligheter som framkommer i och med 
det digitala mediet. Vi kommer också att titta på hur målgrupp och mottagarkontext 
påverkar formens uttryck och innehåll.  

Vi har med en gemensam analysmodell gjort en kvalitativ analys av tre tidstypiska 
animerade undervisningsfilmer, Camouflage (1943), Den Vidunderliga Världshistorien 
(1993) och Gutten og Torsken (2007) som alla använder sig av humor som en 
förstärkning av lärandet.  

Genom analysen har vi kunnat identifiera stilelement så som användandet av stereotyper 
och metaforer, konstaterat hur innehåll och uttryck till stor del påverkats av målgrupp 
och mottagarkontext men även av gällande distribution och tekniska möjligheter. 
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Förord 
Vårt arbete startade som en reaktion till ett externt uppdrag beställt av Pascal Tshibanda 
(Samordnare, Affärsdriven Miljöutveckling) på Skaraborgs kommunalförbund som vi 
kommit i kontakt med via Maria Rydberg på Miljöbron. 

Detta uppdrag gick ut på att ta fram en kort animerad film som illustrerar 
biogassystemet och hela det nätverk som uppstår kring detta. Syftet med filmen är att 
öka kunskap om biogas och riktas till såväl kommuner som allmänheten. Pascal 
Tshibanda säger: 

”Hela biogassystemet är ett komplext koncept där kommuner, näringsliv, 
stad och land samarbetar och det är detta som den animerade filmen ska 
förklara på ett enkelt sätt.” (Tshibanda 2010) 

Ur processen kring att planera denna animation uppstod intresset av att i detta arbete 
analysera vilka pedagogiska möjligheter som animerade bild ger upphov till. 

Vi vill passa på tacka vår handledare Midhat ”Ajan” Ajanovic för hans engagerande 
stöd, genomgående optimism och för att han hjälpt oss hålla fokus från början till slut.  

Vi vill också tacka våra respektive för deras stöd och hjälp längs vägen och för att de 
stått ut med oss när det varit många långa nätter. 
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1 Inledning 
Bilder påverkar oss som människor långt innan vi lärt oss tala eller skriva och vårt 
visuella tänkande har alltid varit viktigt för vår historia. Lindgren och Nordström (2009, 
s.7-8) menar därför att det är förargligt att skolan fortfarande präglas av ett orättvist 
synsätt där skriven text ses som mer utvecklande för vår kunskap än vad bilden gör. I 
vårt multimediala samhälle med ständigt växande medieanvändning och 
mediekonsumtion blir en visuell kompetens, en förståelse för bilder allt viktigare. ”Vår 
samtid och framtid är bilder” konstaterar Lindgren och Nordström (2009, s. 8). 

Animerade filmer har under lång tid tolkats som något för barn och ungdomar, eller 
endast som en del av populärkulturen. Det finns historiskt sett en misstro mellan just 
populärkultur och utbildningsväsendet, då populärkulturen ses som ren underhållning 
som saknar någon pedagogisk vikt (Persson 2000). Detta har lett till att forskning kring 
animation som läromedel inte varit ett fullt så attraktivt ämne.  

Giroux (2000, s. 117) menar istället att det handlar mer om hur vi använder dessa 
medier som ger dem dess pedagogiska aspekt. Genom att problematisera kring 
innehållet i exempelvis populärkultur och därmed öppna för dialog. Giroux manar till en 
vidare analys om hur underhållning kan ses som ett ämne för intellektuellt engagemang. 

Champoux (2003, s. 79-81) är inne på samma spår som Giroux och skriver att animerad 
film bör utnyttjas som en resurs för lärande. Champoux skriver bland annat att 
animerade filmers möjlighet till överdrivna uttryck och situationer, användandet av 
starka karikatyrer och strävan efter att locka till skratt gör dem till effektiva verktyg för 
lärande.  

Att skrattet och humor har en plats i undervisning bekräftas av Backe, Olsson & 
Sörensen (2003, s. 166). De skriver att humor anses vara ett pedagogiskt hjälpmedel så 
länge det främjar kreativiteten och har genom en rad intervjuer kommit fram till att 
humor är avslappnande, ångestdämpande och motivationshöjande. Vilket leder till att 
underlätta inlärning och att öka intresse. 

Tidiga exempel av hur animerad bild använts med en pedagogisk grundtanke hittar vi i 
animerad propaganda redan under första världskriget. Under samma tid gjordes också 
animerade instruktionsfilmer, bland annat inom operationer i fält där det var mycket 
svårt att filma med traditionella medier eftersom all utrustning och personal skymde det 
som behövde visas (Ajanović 2009, s. 308). 

Att animerad bild inte bara tillför positivt till lärandet påpekar både Lowe (2003, s. 157-
176) och Mayer (2001, s. 43-52). Lowe konstaterar i sin artikel att 
undervisningsanimation måste designas på ett sådant sätt att det leder betraktaren mot 
allt viktigt innehåll annars finns risken att denna tappar bort sig i andra element som 
lockar intresset enbart för att de är mer dynamiska eller mer framträdande i 
animationen.  
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Mayer (2001, s. 43-52) skriver om problem med cognative overload, det vill säga när vi 
passerar gränsen för den mängd information som vi människor kan behandla genom 
synen och hörseln vid ett givet tillfälle. Han föreslår också nio olika sätt med vilka 
designers kan motverka denna effekt, som vi återkommer till i teoridelen.  

I detta arbete vill vi utreda vilka stilemelent i animerad undervisningsfilm som står sig 
över tid, i olika medium och oberoende av filmernas bakomliggande syfte. Med 
stilelement i det här arbetet så menar vi återkommande visuella komponenter som 
förstärker lärandet eller humorn i filmerna. Genom att identifiera dessa ska vi ta fram 
riktlinjer för design av animerade undervisningsfilmer, oberoende av dess kontext.  

1.1 Bakgrund 
Den egna produktion som vi redan berört kort i förordet, är att designa och framställa en 
kort animerad undervisningsfilm. Denna film syftar till att lyfta fram fördelar och 
möjligheter med biogas, från dess framställning till infrastrukturen runt omkring. Det 
problem vi ställs inför och som vi med det här arbetet tar ett första steg mot att lösa är 
hur detta bör illustreras för att vara enkelt att förstå, minnesvärt och samtidigt fungera 
på en bred målgrupp oavsett mottagarkontext.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med vårt arbete är att ge en mall i form av ett antal riktlinjer, för att underlätta vid 
designen av animerade undervisningsfilmer. I första hand kommer riktlinjerna användas 
för att skapa en grund för vårt eget fortsatta arbete, men också med förhoppning att det 
kan vara användbart för andra. Vi ämnar också att belysa de nya kvaliteter och 
möjligheter som framkommer i och med det digitala mediet, eftersom vi anser att det är 
mest relevant i dagens digitala samhälle. 

Målet med vårt arbete är således att presentera riktlinjer för design av digitalt animerade 
undervisningsfilmer som baseras på vår analys och relevanta teorier kring pedagogik, 
kognition och visuell kommunikation.  

Slutligen kommer vi också att försöka kartlägga en del av den visuella utvecklingen i 
animerade undervisningsfilmer och ge en komprimerad historisk översikt av formens 
utveckling, genom att besvara tre frågor som vi tar upp i nästa stycke.  

1.3 Frågeställningar 
Vilka stilelement inom animerad undervisningsfilm står sig över tid, från 1945 till idag? 

Hur påverkar målgrupp och kontext filmernas uttryck och innehåll? 

Vilka nya kvaliteter och möjligheter vad gäller design framkommer genom det digitala 
mediet? 
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1.4 Avgränsningar 
I arbetet kommer vi att fokusera på det visuella uttrycket i filmerna då vi i vår egna 
produktion senare inte kommer att använda någon berättar röst eller annat narrativt ljud, 
efter specifikation från uppdragsgivaren. Eftersom ljudet ofta har en stor roll i 
berättandet kommer vi ändå att behöva beskriva det i vår analys, men det kommer inte 
att tas upp i våra riktlinjer senare. 

Vår uppfattning är att humor har en potential i undervisningsfilmer då den kan väcka 
nyfikenhet och bidra till att hålla åskådaren mottaglig. Därav kommer vårt urval av 
filmer begränsas till de som innehåller humor. 

Med animerad undervisningsfilm så menar vi animerade filmer som är framställda med 
avsikt att med hjälp av en berättelse sprida kunskap eller ett budskap till en given 
målgrupp. Vi kommer att bortse ifrån rena instruktionella animationer, med vilka vi 
menar animationer som har som syfte att lära ut men som inte kommer i formen av en 
berättelse, då dessa redan fått en hel del uppmärksamhet i forskningen (Mayer 1999, s. 
358-368 och Lowe 2003, s. 157-176). 

2 Metod 
För att effektivt och snabbt kunna identifiera de stilelement som står sig över tid i 
animerade undervisningsfilmer så kommer vi i det här arbetet att använda oss av en 
kvalitativ analys. 

Vi kommer att titta på vilka stilelement som används i filmerna vad gäller visuellt 
uttryck, visuell humor och berättarteknik. 

2.1 Kvalitativ analys 
Vid en kvalitativ undersökning är det praktiskt att göra löpande analyser. Genom att 
analysera materialet direkt efter det samlats in så finns möjligheten att nya idéer eller ny 
information fram kommer som kan ge bättre förutsättningar för vidare arbete 
(Davidsson och Patel 2003, s. 119).  

I vår analys kommer vi först att behandla undervisningsfilmerna var för sig för att sedan 
jämföra likheter och skillnader. Vi har med inspiration ifrån Carlsson och Koppfeldt 
(2008, s. 116-119) kombinerat med vår egen observation av filmerna tagit fram en 
modell för vår analys, som vi kort kommer att presentera nedan  

Analysmodellen är indelad i fyra delar, innehåll, bildanalys, argumentationstyper och 
stil. Den första delen är som det låter framförallt till för att ge en övergripande 
beskrivning av filmernas innehåll och en stor del av det berättartekniska kommer att 
beröras här. Bildanalys delen är till för att undersöka alla visuella element i filmerna och 
bland annat hur dessa används för att skapa associationer och uttryck. Under 
argumentationstyper kommer vi bland annat att titta på hur avsändaren argumenterar för 
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sin sak, hur åskådarens förtroende väcks och hur bland annat känslor används för att 
förstärka dessa argument. Till sist kommer vi kort att titta på stilen, det vill säga hur till 
exempel rytm, omväxling och tydlighet skapas och hur designen kan tillföra olika 
betydelser. Analysmodellen i sin helhet finns som bilaga (A). 

Vi kommer att använda samma analysmodell i tre olika angreppsvinklar. Visuellt uttryck 
för att vi vill se visuella likheter och skillnader mellan filmerna, visuell humor för att vi 
vill undersöka humorns inverkan på lärandet och berättartekniken för att se hur 
berättandet förhåller sig till det visuella uttrycket och den visuella humorn. 

Som vi nämnt tidigare är vårt syfte och mål med den här analysen att komma fram till 
en rad riktlinjer för visuell design av animerade undervisningsfilmer genom att 
identifiera vilka stilelement som är konstanta, oberoende av tid, medium och kontext. 

2.1.1 Kontext 

Lindgren och Nordström (2009, s. 74-76) tar upp fyra olika kontext att beakta vid en 
analys. I vårt fall så kommer sändarkontext och mottagarkontext till stor del påverka 
urvalet av filmer för att säkerställa en stor bredd. 

Sändarkontext är enkelt uttryckt sändaren. Däremot är sändaren sällan en enskild person 
utan består oftast av en grupp av människor. Sändarkontexten påverkar också vår 
tolkning, är det exempelvis en känd konstnär som står bakom är det enkelt att tolka 
resultatet som konst.  

Ett inre kontext är relativt, det är vad den som analyserar väljer som sitt fokus. Den inre 
kontexten kan således vara en hel bild eller en detalj av en samma bild. En inre kontext 
måste sammankopplas med en yttre kontext. 

Yttre kontext är inte bara den inre kontextens närmsta omgivning, det måste också finnas 
ett samband mellan dessa två kontexter. Det kan finnas både permanenta och tillfälliga 
yttre kontexter. Exempelvis platsen där en staty står är dess permanenta yttre kontext, 
medan en festival kan vara en tillfällig yttre kontext till samma staty. 

Mottagarkontext är den situation som inverkar på tolkningen. Exempelvis en bok läser 
man själv, medan en teaterpjäs eller film ser man oftast tillsammans med andra vilket 
öppnar möjligheter för kommentarer och diskussion.  

2.1.2 Val av filmer 

I vårt urval av animerade undervisningsfilmer så har vi strävat efter att välja filmer som 
är tidstypiska för sin period, men som också skiljer sig så mycket som möjligt vad gäller 
budskap, mottagarkontext och medium.  
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Tabellen nedan visar de filmer vi valt och hur de skiljer sig på punkterna som vi tar upp 
i föregående stycke. Efter tabellen följer en kort sammanfattning av varje film som 
motiverar varför de är tidstypiska för sin tidsperiod.  

Film År Medium Budskap Mottagarkontext

Camouflage 1943 16mm film En amerikansk 
propaganda film från 
2:a världskriget. 

Militärer i fält. 

Den 
Vidunderliga 
Världshistorien 

1993 TV, Video En utbildningsfilm 
för skolelever i 
ämnena religion och 
historia. 

Elever i 
klassrummet 

Gutten og 
Torsken 

2007 Internet En politisk film för 
att ändra attityden 
mot att rösta. 

Ungdomar i 
hemmet. 

 
Camouflage, vår första film är från andra världskriget. Den har kanske inte helt oväntat 
för tiden många visuella likheter med Disneys visuella stil. Filmen har bland annat tagits 
upp i en antologi på DVD, Cartoons for Victory (2005) som innehåller typiska filmer 
från denna tid. Som de flesta animerade filmer från den här tiden var Camouflage 
producerad för att visas på bioduk, men den här filmen även för att visas i fält vid 
frontlinjen. Det är också en av de tidigaste animerade undervisningsfilmerna som 
använder sig av humor som vi har kunnat ta del av. 

Den Vidunderliga Världshistorien, som är vår andra film har visats i stor utsträckning i 
svenska skolor och kan ses som en typisk undervisningsfilm för tiden. Vi valde den här 
filmen framförallt eftersom vi både kommit i kontakt med den tidigare och efter att ha 
hittat en artikel om från Svenska Filminstitutet. (Särtryck ur Zoom 1995) Till skillnad 
från Camouflage så är Den Vidunderliga Världshistorien framförallt avsedd att visas på 
TV eller video. 

Gutten og Torsken, den sista filmen i vår analys vann Bästa norska beställda film 
(oppdragsfilm) på Fredrikstad Animation Festival 2007. Och vi drar därför slutsatsen att 
den håller den nivå av kvalitet och tidstypiska stil som vi är ute efter. Gutten og Torsken 
är gjord för visning på webben. 

2.2 Litteraturstudier 
I vårt arbete har vi använt oss av litteraturstudier för att undersöka vilka teorier som är 
relevanta för vår analys. Vi har bland annat tittat på teorier om visuell kommunikation, 
visuell humor och pedagogik. 
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Davidsson och Patel (2003, s. 45-46) skriver att den kunskap vi hämtar från litteraturen 
är kunskap som är baserad på tidigare undersökningar, modeller och teorier. De 
konstaterar också att detta kan användas för att utröna vad som är relevanta för ett 
problemområde och även för att finna och undvika möjliga fallgropar som tidigare 
studier stött på.  

3 Tidigare forskning 
Vi har i våra undersökningar funnit att forskningen kring animerad undervisningsfilm är 
något begränsad, däremot finns det en hel del forskning i närliggande områden som 
animerade instruktioner, rörlig bild i undervisning och mediers roll i undervisning. 

Till en början kan nämnas bland annat arbeten av Lowe (2003, s. 157-176) och Mayer 
(2001, s. 43-52). Båda två har gjort omfattande arbete kring användandet av animerade 
instruktioners och multimediella lösningars för- och nackdelar när det kommer till 
lärande. De kommer båda fram till att animation i många fall är effektivare än statiska 
bilder men har diverse problem som behöver överkommas för att nå bäst resultat. 

Champoux (2001, s. 79-99) skriver i sin artikel Animated films as a teaching resource 
om olika aspekter med animerad film, samt ger en kort historiegenomgång av denna 
genre. Champoux argumenterar bland annat för att animerad film är ett bra läromedel 
inom området beteendelära, samt analyserar några animerade filmer inom det nämnda 
området. 

Rörliga bilder anses underlätta inlärningen och öka drivkraften hos vissa målgrupper 
och speciellt dem med funktionsnedsättningar och koncentrationsproblem.  Rörliga 
bilder har också använts som diskussionsunderlag för att påverka elevernas attityder i 
samband med mobbing skriver Olson och Boreson (2004, s.59) och tar även upp andra 
fördelar med att använda rörlig bild i undervisning. 

Som en motvikt till detta tar Andersson (2002, s. 101-107) upp möjliga problem och 
hinder i användandet av rörliga bilder. Andersson skriver bland annat att medier 
historiskt setts som en lägre stående kulturform och därför haft och fortsätter ha svårt att 
ta sin plats i undervisningen. 

 Vi kan också konstatera att tidigare C-uppsatser varit inne på samma område och vill 
därför väldigt kort presentera ett par av dem här. 

Billing (2005) har undersökt 3D animationens möjligheter för att illustrera 
belastningsergonomi i en jämförelse mot traditionella illustrationer och konstaterar att 
det framförallt finns fördelar för att visa förändring över tid och för att visa rotationer i 
flera riktningar. 

Johansson & Wallenberg (2005) tittar i sin uppsats Lärande med rörlig bild i fokus 
närmre på hur rörlig bild faktiskt används ute i verksamheten och konstaterat att det 
finns en hel del hinder och problem.  

6 



 Animerad film som undervisning 
 

4 Teoretisk anknytning  
Som grund till våra analyser så har vi tittat på flera olika teorier inom de områden som 
berörs av animerad undervisningsfilm. Vi har framförallt lagt fokus på visuell 
kommunikation och humor samt teorier kring hur dessa kan kopplas till lärande. 

4.1 Visuell kommunikation 
För att på något sätt börja från början så kommer vi inleda med teorier kring bilders 
uppbyggnad och funktion. Vi kommer sedan bygga på detta med den kommunikativa 
användningen av bilder. 

4.1.1 Vad är en bild 

Det finns flera olika sätt att se på en bild. För det första så kan vi skilja på en synbild, 
inre bild och en teknisk bild. Synbilden är det våra ögon ser, när vi sedan tolkar denna 
efter egna erfarenheter och associationer så bildas vår inre bild. Den tekniska bilden 
skiljer sig något från de andra och är istället en bild skapad av människan, vilken vi i 
efterhand kan dela upp hur den är konstruerad, exempelvis målad, fotad eller filmad 
(Bergström 2007, s. 158).  

4.1.2 Bildtyper och dess budskap 

En bild är inte bara det vi ser utan även det budskap som bilden vill förmedla. 
Bergström (2007, s.159) beskriver fyra typer av bilder som innehåller ett budskap. 
Informativa, explikativa, direktiva och expressiva. Av dem är det framförallt explikativa 
bilder, som förklarar en händelse eller process, och direktiva bilder, vilka förvanskar 
och anvisar eller uppmanar till en åsikt som vi stött på i vår analys.  

4.1.3 Bildens påverkan 

För att förstärka budskapet som en bild sänder till mottagaren kan man använda sig av 
bildretorik, det vill säga bildens övertalningsfunktion. Bergström (2007, s. 160) 
framhåller dock att en allt för övertalande bildretorik kan få negativ effekt då 
mottagaren känner sig mindre delaktig, eller till och med överkörd. En övertygande 
framställning däremot gör att mottagaren får dra sina egna slutsatser och på så sätt 
känner sig delaktig. 

För att visa mer konkret vad det är som gör en bild mer målande och vältalig så kommer 
vi i de kommande fyra styckena presentera fyra retoriska bilder, den presentativa, den 
metonymiska, synekdokebilden och den metaforiska bilden. 

• Den presentativa bilden visar hur saker är, exempelvis en produkt eller porträtt 
bild. Denna bild grundar sig i den informativa bilden, men lyfts till en retorisk 
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nivå genom enkla grepp med ljussättning och komposition (Bergström 2007, s. 
160) 

• Den metonymiska bilden ersätter ett abstrakt eller svårskildrat begrepp med en 
närliggande och mer konkret bild. Bergström (2007, s. 162) ger bland annat 
exempel på hur modeindustrin kan ersättas av en bild på en cat walk, eller där 
aktiemarknaden kan ersättas av Wall Street. 

• Synekdokebilden låter en liten del stå för det hela, på så sätt gör synekdokebilden 
mottagaren mer delaktigt eftersom hon får dra egna slutsatser. Bergström (2007, 
s. 163) skriver att synekdokebilden också används för att påvisa något genom att 
delen får stå som helheten. Genom att placera en produkt i en specifik miljö så 
ges associationerna att produkten delar egenskaper med miljön. 

• Den sista retoriska bilden är den metaforiska, som jämför och gör liknelser så att 
mottagaren associerar till motsvarigheter inom andra områden. Den metaforiska 
bilden är ett verktyg för att förtydliga, förstärka och kasta nytt ljus på dess 
budskap (Bergström 2007, s. 167-168). 

4.1.4 Användning av färg 

Holtschue (2006, s.5) vill klargöra att färg i högsta grad är användbar och inte enbart 
någonting vackert att beskåda. Färgen används bland annat för att kommunicera till oss 
och ger oss en oändlig variation av uttryck. Färg kan användas som ren funktion, 
reflektera eller absorbera ljus. Den kan även förvränga perceptionens rum och regler 
genom att skapa illusioner av storlek, närhet eller avstånd och djup.  

4.1.5 Ljus i bild 

Ljuset är en informationsbärare menar Bergström (2007, s. 188) då ljuset kan visa om 
det i bildens värld är natt eller dag, inne eller utomhus. Ljuset kan också förmedla mer 
sofistikerad information om exempelvis fara hotar, trygghet och säkerhet. Mörka bilder 
upplevs som mer dramatiska än de ljusare bilderna som ofta förmedlar frihet och 
godhet.  

4.1.6 Kontraster  

I den visuella kommunikationen är det kontrasterna i storlek, styrka, form och färg som 
skapar en kraftfull och spännande form i bilden. Svårigheten med att tämja krafterna 
mellan kaos och ordning i en bild beror på hur man lyckas betona, underbetona och 
överdriva dessa element så att starka motsatspar framträder. Några vanliga motsatspar är 
bland annat stort - litet, svart-vitt, horisontellt -vertikalt och nära - fjärran Bergström 
(2007, s. 232). 
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4.1.7 Kognitiv överbelastning 

Bergström (2007, s. 98) och Mayer (2001, s. 45) är överens om att den stora mängd 
intryck som vi utsätts för kan leda till överbelastning. För att motverka denna 
överbelastning så har vi människor en försvarsmekanism som Bergström (2007, s. 98-
99) kallar för filterförsvaret. Detta försvar har både en passiv och en aktiv sida. Den 
passiva sidan handlar helt enkelt om att vi undviker att utsätta oss för vissa budskap, 
exempelvis genom att bara titta på vissa TV-kanaler. Tvärt om så kan vi aktivt söka 
efter en viss sak och på så sätt filtrera bort ”allt” annat. 

4.1.8 Att undvika kognitiv överbelastning 

Som vi berörde redan i inledningen så presenterar Mayer (2001, s. 47-48) nio metoder 
för att undvika kognitiv överbelastning (i multimediella instruktioner). Av de nio så är 
det framförallt tre som kan appliceras på animerade bilder som inte använder ljud. Att 
dela upp materialet i mindre segment (Segmenting), att plocka bort intressant men 
irrelevant information (Weeding) och att tillhandahålla signaler för hur mottagaren bör 
ta till sig materialet (Signaling). 

De metoder som vi inte tar upp här är: Off-loading, pretraining, aligning, eliminating 
redundancy, synchronizing och indiviualizing. Anledningen till att vi inte tar upp dem 
närmre är att de främst är anpassningsbara då det finns både ljud och bild, eller så syftar 
de till att användarna behöver ha eller ges viss förkunskap innan de tar del av materialet. 

4.1.9 Filterförsvarets svagheter  

Enligt Bergström (2007, s. 99-100) finns det två saker som bryter igenom vårt 
filterförsvar, humor och ironi. När vi skrattar blir vi medryckta och intresserade. 
Bergström konstaterar också att ironi i visuell kommunikation kan vara ett minfält, 
eftersom klassiska ledtrådar som kroppsspråk och ansiktsuttryck saknas kan det dubbla 
budskapet gå förlorat. Vi återkommer till humorns effekter senare. 

4.2 Bild som läromedel 
Efter att ha belyst den visuella kommunikationen kommer vi följande stycken att knyta 
an det bildliga användandet till lärande. Vi kommer här att börja med den 
bakomliggande pedagogiken och bygga på med den rörliga bilden. 

4.2.1 Beteendelära 

I vår analys har vi använt oss av bland annat grundtankarna i behaviorismen som rör sig 
i området av människans yttre beteende med fokus på reflex, stimulans, respons och 
förstärkning (Säljö 2005, s. 49-54). Enligt Bergström (2009, s. 235) innebär 
förstärkning inom visuell kommunikation att ”tilltalande texter och bilder gör 
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mottagaren stimulerad, road, fylld av ny kunskap och får därmed >>betalt<< för visad 
aktivitet så att viljan att gå vidare på jakt efter fler upplevelser förstärks.”.  

4.2.2 Förstärkning och intresse 

I likhet med Bergströms beskrivning av förstärkning så skriver Vygotskij enligt 
Lindqvist (1999, s. 91) att studier av minnet visar att det arbetar bäst då det attraheras 
och riktas av ett visst intresse. Han skriver också att eleven i ”verkliga livet” kan utföra 
sådant som han inte lyckades med i skolbänken på grund av större egenintresse. Ett sätt 
att locka till intresse är användandet av humor (Backe m.fl. 2003, s. 166) som vi 
kommer att ta upp i senare stycke. 

4.2.3 Estetik i lärandet 

En annan metod att locka till intresse är genom ett konstnärligt eller estetiskt uttryck. 
Lindqvist (1999, s. 165) skriver att ”varje estetisk upplevelse samlar energi till framtida 
handlingar”. Han menar också att denna upplevelse får oss att vidga våra vyer och ger 
oss motivation till vidare handling och får oss att se saker med andra ögon. 

4.2.4 Illustration i läromedel  

Bilden är av stor vikt när det kommer till dokumentation av vetenskapliga arbeten och 
utgör ofta grunden för olika forskningsfält, detta då den förtydligar och klargör 
observationer. Men Robert Hook i Eriksson (2009, s.43-44) påpekar att bilden inte ska 
användas i dekorerande syften, utan ska konstrueras så att de gestaltar ett begrepp eller 
ett objekt. 

I traditionella läromedel är illustrerad text mycket effektivare för inlärningen än enbart 
text. Illustrerad text är också lättare att komma ihåg då illustrationerna ger fler 
minnesbilder och hjälper läsaren att skapa sina egna mentala bilder av olika begrepp och 
fenomen (Eriksson 2009, s. 45-49). Klassiska illustrationen i läromedelsböcker brukar 
delas in i fyra kategorier att väcka uppmärksamhet, påverka känslomässigt, utgöra 
kognitiv stilmulans och vara kompensatoriska med avseende på texten. Den sistnämnda 
syftar framförallt att hjälpa elever med lässvårigheter ska kunna ta sig till texten bättre. 

4.2.5 Den pedagogiska bilden 

Erikssons (2009, s. 123) definition av den pedagogiska bilden är, en bild som på ett 
konkret och tydligt sätt visualiserar ett objekt, begrepp eller fenomen för betraktaren.  

Hur bilder är utformade är delvis påverkat av illustratörens, författarens och redaktörens 
kunskaps teoretiska syn, det vill säga varför och hur en illustration kan användas för att 
förklara och tydligöra begrepp och fenomen. De som producerar nutida läromedel tar 
ofta för givet att elever samt lärare ska kunna förstå vad det är i bilden som ska 
uppmärksammas men så är inte fallet menar Eriksson (2009, s. 125). Studier har visat 
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om man inte vet vad som ska beaktas i en bild så har man då också mycket svårt att 
förstå avsikten med en bild.   

4.2.6 Animation som läromedel 

Animation har visat sig vara ett effektivt inlärningsmedel när de kommer till de 
motoriska färdigheter som kräver öga - hand koordination, exempelvis som att skriva, 
cykla och köra bil. Animationens styrka är att den kan visualisera olika skeden och steg 
över tiden på ett konkret sätt. Brown i Rieber (2000, s.51- 66) säger dessutom att 
animerat material ger ögonblicklig feedback.  Detta minskar också kravet på närminnet 
och ökar möjligheterna för att informationen ska fastna i långtidsminnet (Riber 2000, 
s131-132). 

4.3 Visuell humor 
Tidigare har vi nämnt att humor kan ha en positiv effekt på lärandet. I nästkommande 
stycken kommer vi att titta närmre på teorier kring humor och på vad som utmärker 
visuell humor. 

4.3.1 Motsatser och överraskningar 

Det finns en stor mängd olika teorier kring humor. Ett vanligt knep är användandet av 
motsatser och överraskningar. Det beskrivs bland annat som en del av 
inkongruensteorin av Backe, Olsson och Sörensson (2003, s. 48), vilket kort kan 
sammanfattas som att humor uppstår då två idéer ställs emot varandra och i insikten av 
den ofta överraskande krocken mellan dessa idéer. 

Motsatsers inverkan på det humoristiska tas även upp tidigare av Roth-Lindberg (1995, 
s. 85) i hans studie kring filmisk ironi. Han skriver att ironins dementi (enkelt beskrivet 
som motsägelsefulla händelser) och differens (alltså skillnader eller motsatser) ger 
komiken en djupdimension. Vidare skriver Roth-Lindberg om användandet av visuella 
metaforer och metonymier, vilka vi redan berört vad gäller det rent visuella och i 
följande stycke kommer att diskutera utifrån dess ironiska och komiska användning. 

4.3.2 Metafor, metonymi och skrattet 

Vi kan konstatera att metaforer och metonymier utgör en stor roll i den visuella humorn. 
De har förmågan att skapa originella och förvånande situationer genom att ersätta eller 
förändra element så att de bryter emot det som uppfattas som vanligt. Både metaforer 
och metonymier förlitar sig starkt på sammanhanget de används i för att de ska vara 
möjliga att förstå. Det samma gäller all humor menar Backe m.fl. (2003, s. 10-11), den 
måste användas på rätt sätt och i rätt sammanhang för att lyckas. 

Ett vanligt exempel på visuella metaforer är användandet av djur, ofta för att framhäva 
en viss egenskap (Bergström 2009, s. 167-168). Användandet i animerade bilder kan vi 

11 



 Animerad film som undervisning 
 

bland annat hitta exempel på i Robin Hood (1973) där alla roller illustreras av olika djur. 
Robin Hood är här en räv (och listig som en) medan sheriffens slingriga kompanjon Sir 
Väs är självfallet en orm. Komiken uppstår inte bara genom dessa metaforer i sig utan 
också de situationer som uppstår på grund av dem. När Sir Väs i det här exemplet 
försöker hindra Robin Hood från att stjäla sheriffens pengar uppstår flera skrattretande 
problem på grund av hans avsaknad av extremiteter.  

4.3.3 Stereotyper 

Grunden i visuell humor är att den ska vara lätt att ta till sig och fungera för en stor 
publik, därför är generaliserande och stereotyper en stor del av uttrycket (Ajanovic 
2009, s. 79-80). 

Hinton (2003, s.7-14) menar att stereotyper uppstår på grund av människans begränsade 
perception samt kognitiva förmåga, att kunskap uppnås genom att vi skapar förenklade 
bilder av omvärlden. Hinton (2003, s.16-20) skriver också att innehållet i många 
stereotyper är negativt laddade då de ofta kopplas till våra fördomar.  Men stereotyper 
används också för att dämpa människors aggression och frustration, då den kan riktas 
mot en annan samhällsgrupp som får agera som syndabock. 

Varför används då stereotyper om de ofta är negativt laddade? Detta menar Hinton 
(2003, s.71) beror på att stereotyper bearbetas snabbt och effektivt, samt att stereotyper 
tillför en effektiv fördelning av de kognitiva resurserna, detta bekräftas av ett 
experiment där man kombinerade stereotyper eller egenskaper med vardagliga 
handlingar. Resultatet visade att deltagarna svarade snabbare på de frågor där 
stereotyper användes  

4.3.4 Olika sorters humor 

I vår analys har vi använt oss av de definitioner som ges på olika sorters humor av 
Backe m.fl. (2003, s. 192), exempelvis nonsens som är humor baserad på ologiska 
situationer och absurda handlingar. Det kan också vara överdrift eller reducering av 
element för komisk effekt, humor som stöder olikheter mellan kulturer och även satir 
som Backe m.fl. definierar som en attack på en persons dåraktighet eller svagheter 
genom ironi och sarkasm. 

4.4 Berättarteknik 

4.4.1 Dramaturgi 

En berättelse kan framföras på oräkneliga sätt då det finns lika många berättare som det 
finns berättelser. Hur ska man då berätta för att fånga publikens intresse och behålla 
det? Det är vad dramaturgin handlar om, konsten att skapa framåtrörelse i en historia, 
genom att skapa förväntan, att inte berätta för mycket och inte för lite, att antyda och 
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förebåda händelser utan att avslöja allt. Alla historier har i sig en rörelse vare sig den 
riktar sig framåt, bakåt eller i nutid. Men det är först när publiken engageras som denna 
framåtrörelse uppstår. Enligt Granath (2006, s. 58-64) är det hur människan hanterar 
konflikter, olyckor samt orättvisor och kampen mellan gott och ont som historiskt sett 
intresserat åskådarna och som intresserar oss än idag. 

4.4.2 Berättarperspektiv 

Berättarperspektivet styr både text och bildsättning och är avgörande för hur en 
berättelse ska tas emot.  Två vanliga berättarperspektiven är det vertikala och det 
horisontella, där det sistnämnda är att föredra menar Bergström (2006, s.29). Det 
vertikala perspektivet talar ner till publiken som experter, medan det horisontella 
berättarperspektivet har ett mer jämställt tillvägagångssätt mellan berättarens 
erfarenheter och lyssnarens.  

Berättaren kan antingen prata till publiken i tredje person eller som första person i 
singularis eller pluralis vilket också skapar en större närhet. Berättandet kan också ske i 
intervju eller dialogform mellan olika parter. 

4.4.3 Rörelse i bild 

En bild har alltid en riktning och kan hålla kvar sin mottagares blick genom att låta 
riktningarna gå mot bildens mitt, det går även att öppna upp bilden och låta den sväva 
utåt mot andra bilder. Ofta så pratar man om en bilds hemma och bortsida där en rörelse 
från vänster till höger uppfattas som bortåt medan den omvända riktningen uppfattas 
som hemåt. Men Bergström menar (2007, s. 192) att det är viktigt att komma ihåg att 
denna överenskommelse om bildens rörelseriktning är specifik för västerlandet. 

4.4.4 Montage  

Många filmforskare menar att montaget är filmens viktigaste uttrycksmedel, Bergström 
(2007, s. 198) menar att klippningen är ett viktigt moment för en rörlig berättelse. Med 
klippningen kan man påverka både tempo och rytm där ett snabbt tempo skapar en 
hetsig stämning, medan ett lugnare tempo inger en mer poetisk och harmonisk 
stämning. Man kan ingjuta nya dimensioner i bilden bland annat genom att frysa bilder 
eller använda dubbelexponeringar. Dessa så kallade insticksbilder kan fungera som en 
slags övergång för att motverka ryckiga och kontrasterande klipp. 

4.4.5 Att överaska 

Överraskningen och det oväntade som vi tidigare nämnt som en del av 
inkongruensteorin tas också upp av Bergström (2009, s.30) som ett användbart trick för 
att hålla kvar tittarnas intresse. I ett bildflöde skapas förväntningar om vad som komma 
skall, om nu inte förväntningarna infrias så sker ett så kallat schemaavbrott i berättandet 
och publiken utsätts för ett spratt, antingen dramatisk eller humoristiskt.  
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5 Resultat och Analys 
Här kommer vi att presentera innehållet i och analyserna av de tre animerade 
undervisningsfilmer vi undersökt. Camouflage, Den Vidunderliga Världshistorien och 
Gutten og Torsken kommer att presenteras i tur och ordning för att sedan följas av en 
sammanställning där vi tittar på likheter och skillnader som framkommit i analyserna. 

5.1 Camouflage 
En film av First Motion Picture Unit, Army Air Forces som blandar animerad bild med 
liveaction. Den riktades till och visades för amerikanska soldater vid frontlinjen under 
andra världskriget för att lära ut vikten av kamouflage och har även ett starkt 
propaganda innehåll. 

I den här filmen får vi följa ett gäng piloter och markpersonal vid ett flygfält och deras 
arbete med att kamouflera sina flygplan och annan utrustning för att inte bli lika tydliga 
mål för fienden. Vår huvudperson och berättare kommer i form av en kameleont. 

Berättartekniskt så använder sig den här filmen av en klassisk pedagogisk modell, det 
finns hela tiden en allvetande berättare i form av en så kallad professor som lär ut till de 
andra karaktärerna i filmen och till åskådaren. Även dess tidsaxel är typiskt pedagogiskt 
uppbyggd, inledningsvis presenteras problemet och en möjlig lösning. Efter det kommer 
i tur och ordning en upptrappning av problemet, en fördjupning av lösningen och till sist 
tillämpningen för att få praktiskt erfarenhet. Vi kommer att ge exempel på detta i 
följande analys.  

5.1.1 Inledning 

I filmens början befinner vi oss i en skogsdunge, kameran panorerar från vänster till 
höger och stannar framför vad som vid första anblicken ser ut som ett vanligt buskage. 
Men snart framträder ett rådjur ur bakgrunden, vilket blir ännu tydligare när 
berättarrösten påpekar att det finns där. Skogen skalas av och lämnar rådjuret blottat 
mot en ljusblå bakgrund för att tydliggöra hur dess kamouflage bara fungerar i dess 
naturliga miljö. Det är först och främst rådjurets röda färg som strävar framåt medan 
den ljusblå bakgrundsfärgen drar sig bakåt, men också den röda färgens mättnad jämfört 
med bakgrundsfärgen som gör att den står ut och blir mer tydlig (Holtzschue 2006, s. 
66-77). Efter detta följer fler exempel på kamouflage varav ett står ut lite extra. 

I den sekvens som står ut lite extra så används fåglar som exempel, vi får se hur deras 
täckning är väl anpassad för att smälta in i omgivningen, men det som avslöjar dem är 
deras skugga. Även här används färger för att förtydliga, skuggan som avslöjar fågeln i 
förgrunden är blåaktig, i en förövrigt monokrom bild. Fågeln används enligt vår 
tolkning som en visuell metafor för flygplanen som senare i filmen återkommer och där 
det upprepas hur viktigt det är att även kamouflera skuggan som är en väldigt 
avslöjande form. 
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Liknande användning av färger och kontraster för att betona och förstärka återkommer 
vid flera tillfällen filmen igenom. 

5.1.2 Huvudkaraktären 

Det sista exemplet på kamouflage som vi presenteras för är en kameleont, som också 
kommer att bli historiens huvudkaraktär. Kameleonten skiljer sig direkt från de tidigare 
djuren som visats då han är mycket mer mänsklig, han står på bakbenen, pratar och är 
iklädd hatt och bär käpp. Användandet av den här sortens starka karikatyrer är en av de 
anledningarna som gör animerad film till ett lämpligt undervisningsmedel (Champoux 
2001, s. 80-81). Kameleonten presenteras på ett mer humoristiskt sätt genom att han inte 
syns då bakgrunden snabbt skiftar mellan olika starka färger och mönster. 

Genom en dialog mellan berättarrösten och kameleonten får vi reda på filmens 
huvudproblem och syfte, det vill säga vikten av bra kamouflage och framförallt då på 
flygfältet i närheten. Vi får följa kameleonten på en promenad bort emot flygfältet där 
han ska visa vad han menar. Efter den här scenen så tar kameleonten helt över som 
berättare i filmen.  

Vi kan i och med den här scenen se att alla karaktärer i filmen har en kontur eller 
kantlinje, vilket gör att de tydligt skiljer sig från omgivningen. De har även en högre 
mättnad och kontrast i färgerna vilket ytterligare stärker skillnaden mellan figur och 
grund (Bergström 2009, s. 200). 

5.1.3 Fördjupning 

I följande scen kommer kameleonten fram till flygfältet där han börjar prata med en av 
piloterna som är i full färd att måla flaggor på sidan av sitt flyplan för alla fiender han 
skjutit ner. Kameleonten ges även här ett namn, Jehudi som vi kommer att använda 
vidare i analysen. De diskuterar sinsemellan om kamouflage och samtidigt får vi se ett 
exempel som befäster poängen att kamouflage inte bara skyddar utan ger möjlighet att 
slå tillbaka när fienden inte är beredd.  

Jehudi tittar upp och smälter in i bakgrunden precis som en rovfågel slår ner på 
propellern. Vi får se Jehudi använda sin dolda position för att slå till rovfågeln med 
käppen som förvånat flyger iväg. Ett typiskt exempel på hur användandet av humor gör 
åskådaren mer alert (Backe m.fl. 2003, s.11).  

Jehudi konstaterar att piloterna har samma problem med japanernas flygplan, vilket 
avfärdas av piloten med förklarningen att han är så duktig på att skjuta ner fienden, han 
har redan skjutit ner sin femte. Och just som han säger det så anfaller självklart 
japanerna för att stärka poängen med hur viktigt kamouflage är. 

Fiendens flygplan kommer in från höger och åker mot vänster och med dem följer 
kamerarörelsen. Vi tolkar detta som att något är ”fel”, en rörelse bakåt istället för framåt 
vilket vi återkommer till senare i analysen. Flygfältet bombas och ironiskt nog 
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(Bergström 2009, s. 99-100) så förstörs just fem stycken amerikanska flygplan, något 
som Jehudi är snabb att kommentera till piloten som nyss varit så stolt. 

5.1.4 Lösningen 

De nästkommande scenerna utspelas i en slags skolmiljö. Jehudi står framför en 
projektorduk och visar sakligt upp poängen med kamouflage för alla som arbetar på 
flygfältet. Han gör liknelser mellan det kamouflage som soldater använder på marken 
och visar även exempel på en projektorduk. I ett av exemplen visas även förändring 
över tid då en okamouflerad soldat står framför en skogsbakgrund och vi får se hur han 
försvinner mer och mer in i bakgrunden när kamouflage tillförs. Just förändringen över 
tid gör skillnaden mellan okamouflerad och kamouflerad extra tydlig (Rieber 2000, s. 
131), och liknande exempel används senare i filmen med en byggnad. 

 

 

 

 

 

Bild 1 Bild 2 Blid 3 

I bilderna här ovan (Bild 1-3) ser vi också hur hela bilden får en mer enformig färgskala 
och jämnare färgkonstrast under förändringen för att ytterligare förstärka att huset blir 
svårare att se mot bakgrunden (Holtzschue 2006, s. 66). 

Här visas också en rad med livefoto sekvenser med ”riktiga” exempel på hur 
kamouflage kan och bör användas. Ett tydligt exempel enligt vår tolkning att vissa saker 
var enklare att illustrera med vanlig film än med animation, och tvärtom att vissa saker 
som bombningar av flygfältet både var enklare och billigare att visa med animerad bild. 

5.1.5 Praktiskt arbete och upptrappning 

Efter scenerna i skolmiljön visas en längre sekvens med rent arbete med att kamouflera 
allt som går på flygfältet. I de här scenerna presenteras inget nytt utan fokuserar istället 
på att upprepa och befästa de tankar kring kamouflage som tagits upp tidigare i filmen. 
Vi får se flera exempel på förändring över tid då flyplan och annan utrustning döljs.  

Detta är enligt vår tolkning ett tydligt exempel på att filmen följer den klassiska 
pedagogiska modell vi nämnt i inledningen av den här analysen. I den här sekvensen så 
börjar filmen också ändra lite av sitt uttryck, tidigare så har det mesta illustrerats relativt 
naturtroget. Här används mer överdrivna rörelser hos karaktärerna och rent omöjliga 
handlingar, det är en upptrappning mot slutscenerna som vi återkommer till i följande 
stycke. 

16 



 Animerad film som undervisning 
 

5.1.6 Avslutning 

Lagom till att kamouflagearbetet är klart så återvänder fienden i en ny attack mot 
flygfältet. Åter igen så kommer flygplanen in från höger och flyger mot vänster. Som vi 
var inne på tidigare så tolkar vi denna rörelse som en motsatsrörelse eftersom större 
delen av filmen så används en vänster till höger panorering. Detta kommer såklart 
mycket ifrån vår västerländska kultur där vi läser både bilder och text från vänster till 
höger (Bergström 2009, s. 192). 

Vi får här en bekräftelse för att kamouflaget fungerar, alla fejkade flygplan och andra 
lockbeten blir bombade medan de riktiga nu väl kamouflerade planen klarar sig 
oskadda. 

Den upptrappning av ett nytt uttryck som vi var inne på tidigare blir här extra tydlig då 
japanerna och deras flygplan illustreras som rejält överdrivna karikatyrer. Japanerna 
framställs också med väldigt negativa stereotyper, med stora framtänder och dålig syn 
(Hinton 2003, s.16-20).  

Upptrappningen sker också i användandet av humor då det går ifrån relativt milda 
visuella skämt till en slags slappstick med ordentlig skadeglädje. Det fungerar enligt vår 
tolkning som en ”comic relief” och en betalning till åskådaren för att han har varit 
uppmärksam filmen igenom (Bergström 2009, s. 235). 

Ett exempel på överdrivna och omöjliga situationer som tillför humor i slutsekvenserna 
av filmen kan vi se nedan i Bild 4, där Jehudi har gömt sig i ett moln och slår ut en av 
japanerna genom att slå honom i huvudet med en stor hammare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 
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5.2 Den vidunderliga världshistorien 
En animerad film av Tegnedrengene som framförallt riktas till skolungdomar och för att 
visas på TV eller Video. Den Vidunderliga Världshistorien från 1993, en animerad film 
i två delar som berättar hela världshistorien. Filmen förklarar på ett pedagogiskt sätt 
jordens uppkomst, samt människans historia och utveckling. Detta berättas genom en 
visuell resa på vår tidsaxel. Del ett som vi valt att analysera, illustrerar jordens och alla 
arters uppkomst där vi får en ordentlig historielektion som startar vid Big Bang och 
avlutas med Jesu födelse. 

Den här filmen håller i många hänseenden samma berättartekniska modell som 
föregående exempel. Vi har åter igen en professorliknande karaktär som fungerar som 
en allvetande berättarröst genom filmen. I Den Vidunderliga Världshistorien talar han 
direkt till oss som åskådare, till skillnad mot Camouflage där berättaren också talar till 
andra karaktärer i filmen. Del ett slutar där del två börjar, på så vis får man en bättre 
koppling och flyt mellan bägge filmerna. Som vi nämnde tidigare har vi enbart 
analyserat del ett då bägge delar liknar varandra rent visuellt och berättartekniskt.  

5.2.1 Inledning 

Ett trumslag inleder filmen där vi möts av en vit roterande prick omringad av ett totalt 
mörker, strax därefter exploderar pricken och fyller hela bilden med ett vitt sken. Vi 
kastas genom universum och möts av himlakroppar som slungas ut kors och tvärs 
genom rymden för att slutligen anlända till jorden. Här möts vi av vår planets kaotiska 
födelse där allt illustreras i ett vansinnigt tempo. Jorden spyr ut lava, kometer 
bombarderar jorden och avslutningsvis så dränks hela planeten av ett skyfall. Kameran 
zoomas ut så att hela jorden syns och efter det bildas kontinenterna så som de ser ut 
idag. Användandet av variationsrika former, spännande växlingar mellan närbilder och 
avståndsbilder, storlekar och riktningsförhållanden bidrar till en spännande bildrytm i 
inledningsscenen. Allt detta ökar också chanserna för att fånga åskådarens 
uppmärksamhet och nyfikenhet (Bergström 2007, s.234). 

5.2.2 Huvudkaraktären  

Musiken tystnar och allt blir svart, applåder börjar ljuda och med det så tänds en 
spotlight mot marken och filmens huvudkaraktär, den allvetande berättaren gör entré i 
filmen. Man har medvetet skalat bort alla detaljer runt om berättaren för att åskådarna 
ska fokusera på honom och förstå hur viktig hans roll är i filmen. Frånvaron av 
intressanta detaljer och bakgrund minskar dessutom risken att åskådarna ska bli 
förvirrade, samt ökar fokus på huvudkaraktären (Rieber 2000, s. 38). Berättaren 
förekommer löpande i hela filmen, inte bara som sig själv utan även som en mängd 
andra karaktärer. Dessa karaktärer hamnar ofta i farliga och galna situationer, detta ger 
en extra komisk "touch" till filmen.  
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Berättaren förklarar att vi precis sett processen som skapade jorden. Han pratar sedan 
högt för sig själv: Vad ska denna jord användas till? Hur har livet uppstått? Var kommer 
människorna ifrån och vad meningen med livet? Den allvetande rösten tillägger sedan 
att detta ska han ta reda på. 

5.2.3 Berättelsen börjar 

Bilden ändrar riktning in i tavlan där filmens historieberättande tar fart på allvar. Enligt 
Bergström (2003, s.192) så är bildens rörelseriktning en bra metod för att rycka med sig 
åskådarna på, vilket också är extra viktigt i början av en film. Kameran fortsätter ner 
mot vattnet där det börjar hända saker.  

Nere i havet möts vi av enkla encelliga organismer. En del av organismerna lever av 
vatten och solljus, några av växter och andra av att äta kött. I snabbt tempo följer vi 
utvecklingen av dessa organismer, hur de blir större, fler och bättre. Livet utvecklas och 
fiskarna flyr upp på land, denna utveckling blir extra tydlig då miljöbytena är väldig 
kontrastrika i färg och ljus (Riber 2000, s.61).             

5.2.4 Dinosauriernas uppgång och fall 

En fisk som flytt upp på land förvandlas till en ödla som omedelbart lägger ett ägg. En 
rad scener illustrerar hur olika reptiler lägger ägg och som slutligen utvecklas till 
dinosaurier. I nästkommande scen får vi se ett ensamt litet ägg som strax därefter 
stampas sönder av en jättestor dinosauriefot. Samtidigt säger berättaren att äggen är 
ömtåliga. Detta blir en ganska överdriven men rolig metafor till äggets skörhet 
(Bergström 2007, s.178). Scenen som följer introducerar den allvetande berättaren 
däggdjuren som "hittat på" att föda levande ungar istället för ägg.  

Historien får en plötslig och abrupt vändning då en jätte meteor närmar sig jorden, 
stämningen blir dramatisk då allt blir mörk och alla dinosaurier blickar upp mot deras 
död (Bergström 2007, s. 188).  Scenen byts mot en vy av rymden där en brinnande 
meteor rusar fram emot dinosaurierna. Jorden träffas kort därefter av meteoren och 
utplånar dinosaurierna. Men de små däggdjuren klarar sig tack vare att de kan gömma 
sig. Detta illustreras genom att det lilla däggdjuret man tidigare fick se hoppar ner i ett 
hål tillsammans med sin familj.  

5.2.5 Däggdjuren tar över 

Jorden är under många år är täckt av aska och rök och att det mesta livet är utplånat. I 
ett nästan totalt mörker syns en silhuett av ett dinosaurieskelett och allt liv verkar ha 
upphört. Men snart så slår världen i blom igen och det börjar grönska. Nu är det 
däggdjurens tur att härska och den lilla däggdjursfamiljen som gömde sig dyker upp 
igen. Det finns några dinosaurier kvar, men de är inte särskilt stora. I denna scen så 
luras vi av en illusion att dinosaurien är stor, detta för att den dyker upp som ett 
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dominerande element i förgrunden vilket gör att alla objekt ser stora ut (Bergström 
2007, s. 186).  

Även däggdjuren utvecklas och vi får se en rad olika arter uppstå, bland annat får vi 
följa en apa som svingar sig genom träden. Olyckligt för apan går en gren av varpå apan 
faller ner till en hungrig tiger. Apan upptäcker att han kan använda den avbrutna grenen 
som ett vapen och klubbar ner tigern. Apan har nu lärt sig använda verktyg och börjat 
tänka och den första homo sapiens är nu född menar berättaren.  

5.2.6 Människans födelse 

Nästa historiska stopp blir i stenåldern och den följande scenen illustrerar hur 
människorna börjar arbeta tillsammans för att döda en gigantisk björn. Efter en lyckad 
jakt där björnen dödats och äts upp så börjar det snöa. Klimatet blir kallare och vi får se 
ett istäcke sprida ut sig över jorden. Frustrerad av kylan börjar kvinnans beteende likna 
björnens och mannen får en idé (Bild 5-7). Han börjar göra metaforiska kopplingar 
mellan den arga björnen och hans arga fru och på så vis kommer han på att de kan 
värma sig med björnens päls (Bergström 2009, s. 167-168). 

 
 
 
 
 
 
 
Bild 5         Bild 6    Bild 7 
 
Historien fortlöper till hur människorna förfinade sina vapen. Idén till spjutet kläcks 
efter ett litet missöde med en fågel som gör grottmannen så arg att han kastar sin 
knölpåk efter fågeln. Den följande animation visar mannens tankebubbla och hur han 
skalar ner den flyende fågeln till ett spjut. Genom att plocka bort detalj efter detalj så 
gör det kopplingen mellan fågel och spjut mer logisk och lättförstådd. När 
förvandlingen skett så återgår bakgrunden till de normala och vi får se jägaren hålla 
spjutet i handen (Bild 8-11).  

 

 

 

 

Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 
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5.2.7 Samhället tar form 

Nästa historiska händelse är istidens slut och människan lär sig konsten att odla. 
Religionen introduceras även här då man offrar säd till gudarna i hopp om att få bättre 
skörd. Människor börjar äga saker, bygga städer och äga jord som djur brukar åt dem. 
De har uppfunnit det privata ägandet.  

I nästkommande scen står en man och gnider sina händer och ser belåten ut för att han 
har så många får, kameravyn riktas mot bakgrunden där fåren står och betar. Strax 
därefter får man se en silhuett av en annan man som kommer från höger i bilden, han 
försöker stjäla fåren. Detta leder till ett handgemäng mellan männen och den tjuvaktiga 
mannen går tillbaks till höger i bilden, tillsammans med sina stulna får. Den rättmätiga 
ägaren blir rasande och samlar en krigshär för att hämta tillbaks sina stulna får och 
springer åt det hållet tjuven gick, kort därefter återvänder hären med sina får. I hela 
denna scen så använder de sig av bildriktingar, detta för att förtydliga vilken som är 
ägaren till fåren. I västerländsk kultur tolkar vi rörelsen vänster till höger som bortåt, 
medan den omvända riktningen tolkas som hemåt. (Bergström 2007, s. 192).  

Historien fortlöper med att tjuven vinner det lilla kriget och förslavar de andra 
människorna. Den allvetande berättaren säger att den som lyckats kriga bäst och äger 
mest hyllas som hövding . Varpå vi får se den tjocka tjuven omringas av en tillbedjande 
skara människor. När det senare blir sämre tider och boskapen börjar dö av törst, 
illustreras detta på ett effektivt sätt genom att klippa upp filmens tempo Bergström 
(2007, s. 198). Först visas en närbild på en starkt lysande sol för att senare panoreras ner 
mot en drickande ko. Inte långt därefter förångas vattnet och några sekunder senare 
magrar kon och faller slutligen död ner till marken. 

Nästkommande scen fortsätter torkan att plåga landet och en av slavarna kommer på att 
man måste offra det dyrbaraste man har för att stoppa eländet, nämligen hövdingen. En 
sådan bra idé belönas med en ny hövding, den här hövdingen blev inte vald därför att 
han är den starkaste nej utan för att han är den listigaste, säger den allvetande berättaren.  
Detta illustreras på ett roligt vis där någon skär av repet runt den förre detta slavens 
hals. På så vis förvandlas repet genast till en slips, politikern är född. Man leker alltså 
med stereotyper, då politiker oftast förknippas med att bära slips och att de också anses 
vara maktgiriga (Hinton 2003, s.16-20).   

5.2.8 Krig och elände 

Filmen tar nu ett stort steg framåt i historien, nämligen för 6000 år sedan då de första 
stora kungarikena uppstod. Kungarikena illustreras genom att förminska jorden så att 
varje kung står på sitt respektive land. Kungarna blir metonymier för sina länder genom 
att de skiljer sig kulturellt från varandra, både i klädsel och i hudfärg. Kungarikena 
startar krig mot varandra och den ena kungen efter den andra mördas. Vi får se hur blod 
sprutar ut genom den allvetandes anteckningsblock och han sätter handen på det för att 
stoppa blodet. Han är bedrövad och frågar sig själv om det inte finns något annat än 
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krig, våld och elände? Följden blir att handlingen återigen tar ett steg framåt i tiden till 
antikens grekland. 

5.2.9 Historien upprepar sig 

Filmen fortsätter i samma spår med nedstick i olika historiska händelser.  Bland annat 
illustreras olika grekiska händelser så som demokratins födelse. Historien löper vidare 
till Alexander den store, där vi får beskåda hans uppgång och fall. Alexander insjuknar i 
malaria och dör, denna animation liknar den som vi såg vid den törstande kon. Men blir 
än mer pedagogiskt tack vare att de lägger till en grönaktig nyans på hans hud som ökar 
i mättnad ju sjukare han blir (Edwards 2006, s. 193). 

Efter Alexanders storhetstid går historien vidare till romarrikets födelse. Romarna 
kommer så småningom på att meningen med livet är att härska och historien upprepas 
åter igen, i form av krig och erövringar.  

5.2.10 Avslutning 

Roms kejsare vill veta hur många skatteskyldiga han har i sitt rike och därför måste alla 
räknas i sin hemstad. Vi får se Josef och en höggravid Maria gåendes mot sin hemstad 
Nasaret, där måste de tillbringa en natt i stallet i väntan på att räknas. Den allvetande 
berättar avslutningsvis att Josef är bekymrad över Marias graviditet. Han är nämligen 
inte far till barnet och det är sådant som sätter igång fantasin, men vem är då fadern? 
”Det är inte jag”, tilläger berättaren som en avslutande replik varpå han tar emot 
applåder och försvinner ut ur rampljuset. Så avslutas del ett av två, den andra delen 
fortsätter i samma anda. 

5.3 Gutten og Torsken 
En animerad film av Björn Nagell, gjord på beställning av Østfolds landsting som 
framförallt riktas till yngre generationer och som vill locka till engagemang och ändra 
attityder mot att rösta. Den har distribuerats framförallt genom internet.  

Gutten og Torsken handlar om en pojke, vi får följa hans kamp mot sin egen likgiltighet 
inför att engagera sig i politiska frågor. I filmen så illustreras pojkens inre röst eller 
likgiltighet av just en torsk. 

Den här filmen skiljer sig berättartekniskt från de två tidigare då det inte finns en 
berättarröst eller någon karaktär som direkt lär ut till åskådaren. Istället så har den en 
reflektiv tanke och vill få åskådaren att själv dra slutsatser och på så sätt skapa sin egen 
kunskap. 

5.3.1 Inledning 

Filmen inleds med en relativt lång kameraåkning över en tidning, där vi kan läsa 
rubriker om bland annat att valdeltagandet aldrig varit så lågt och att busstrafiken står 
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helt stilla. Genom tidningsrubrikerna får åskådaren en hint om det problem som filmen 
kommer att ta upp, men inget befästs eftersom de båda rubrikerna inte verkar ha något 
med varandra att göra. Åkningen fortsätter sedan in i en bild i tidningen, genom en liten 
stad och in genom ett fönster på ett alldagligt höghus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12 

5.3.2 Huvudkaraktär(er) 

Här sitter pojken i en soffa och tittar på TV (Bild 12). Det är en klar kontrast mellan 
pojkens färgschema som är kraftfullt och ljust och de i bakgrunden som är dämpade och 
matta vilket bidrar till att det är till pojken våra ögon dras först (Holtzschue 2006, s. 66-
77). 

Torsken, som helt enkelt är ett stiliserat torskhuvud, dyker upp flytandes i luften bredvid 
pojkens huvud. Torsken visar direkt på bristande tålamod och uppmanar pojken till att 
byta kanal. Vi ser hur pojken bläddrar runt mellan olika kanaler och medan han gör det 
har Torsken försvunnit. Vi kan redan här ana att torsken bara finns i vår huvudkaraktärs, 
pojkens huvud. 

5.3.3 Fördjupning 

Pojken stannar upp på VALG-TV där en äldre dam med rullator får frågan vad demokrati 
är. Damen stannar mitt på ett övergångsställe för att svara och hamnar således i vägen 
för en bilist som blir märkbart irriterad. I samma ögonblick som pojken stannar upp på 
den här kanalen så är Torsken tillbaka och utbrister något i stil med ”En gammal 
kärring, det kan inte vara viktigt” och fortsätter sedan att förlöjliga vad damen säger. 

Torsken övertalar pojken att byta kanal igen, efter ett par kanalbyten är vi åter igen 
tillbaka på VALG-TV. Men den här gången är det en lastbilschaufför och en herre i 
kostym som diskuterar demokrati. En liten lustig detalj här är att en av vägskyltarna just 
föreställer en varningsskylt för äldre damer med rullator. Varje gång pojken stannar upp 
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på denna kanalen så gnäller Torsken på honom och uppmuntrar honom till att byta 
kanal, detta upprepas ett par gånger.  

Damen på övergångsstället, lastbilschauffören är typiska stereotyper. Damen med sin 
rullator, stora brunbeiga rock och förmåga att vara i vägen. Lastbilschauffören som är 
stor och bufflig (Hinton 2003, s.71). 

Mellan de olika klippen från VALG-TV så får vi se korta klipp från bland annat KRIGS-
TV där en Hitler-liknande gestalt står och skriker framför ett krigsscenario. Ett annat 
klipp visar en situation med en läderklädd kvinna med piska, på SEX-TV. Alla dessa 
småklipp är enligt vår tolkning till för att ge en humoristisk absurd twist till filmen, men 
också för att visa på de saker som distraherar ungdomar idag från att engagera sig mer i 
demokratin. 

Torsken är extra påtryckande att komma tillbaka till SEX-TV istället för VALG-TV och 
pojken lyder tillslut, man börjar märka en slitning mellan parterna. 

5.3.4 Upptrappning 

Vi förflyttas kort till utsidan av huset där en fågel landar på parabolantennen. När 
antennen kommer i gungning så störs även kanalerna inne i pojkens rum. När kanalerna 
hoppar fram och tillbaka så blir Torsken upprörd och börjar gorma. Nu sker något 
underligt, Hitler-figuren och Torsken säger samma saker, det uppstår en olustig 
koppling mellan de två som för att få åskådaren att förstå att Torsken inte bara är 
ointresserad av politik, utan har dåligt inflytande över lag. 

Snabba och återkommande klipp till pojkens ansikte visas mellan klippen av Torsken 
och Hitler, varje gång lite närmre och med en mer fundersam blick hos pojken 
(Bergström 2007, s. 198). Till slut så stänger han av TVn. Men när han gör det så 
hamnar pojkens egen spegelbild i TVn precis där Hitlers ansikte precis var. För att 
förtydliga eller försäkra sig om vad han sett så trycker pojken på och av TVn ett par 
gånger, med samma resultat. Nu förs kopplingen som tidigare fanns mellan Hitler och 
Torsken även över till pojken (Bild 13-14). 

 

 

 

 

  
Bild 13 Bild14 

24 



 Animerad film som undervisning 
 

5.3.5 Komiskt avbrott 

En enformig musikslinga börjar spelas medan pojken sitter in i den svarta TV-rutan. 
Man kan ana hur han funderar över sin situation. Detta förstärks genom en 
kameraåkning in mot pojkens ansikte. Då hörs ett annat ljud som får pojken att reagera, 
det visar sig att det kommer från köket. 

Väl ute i köket möts vi av en absurd situation där pojkens mor står och hugger av 
huvuden av en stor mängd torskar och slänger ner dessa i en kastrull på spisen. Bredvid 
sitter pojkens far och äter torskhuvuden och det hela ackompanjeras av ett underligt 
nynnande från båda föräldrarna. Det hela är mycket oväntat och lockar till skratt (Backe 
m.fl. 2003, s. 48). 

Pojken backar tillbaka ut från köket och finner sig själv mitt framför ett gammalt 
familjeporträtt. Men istället för sina föräldrar och sig själv på bilden så ser han deras 
ansikten ersatta av torskhuvuden. Pojken tittar in i köket igen för att meddela att han går 
ut en stund. Vi tolkar detta som en återkoppling till att man ”ärver” mycket av sin 
demokratiska och politiska syn från sina föräldrar, eller åtminstone påverkas mycket 
utav dem. 

I nästa scen ser vi pojken utanför sitt hus, han står och väntar på bussen. Samma 
enformiga nästan lite melankoliska melodi fortsätter att spela i bakgrunden. Medan 
pojken otåligt står och väntar på bussen får vi se hur skylten för busshållplatsen faller 
sönder, som en återkoppling till tidningsrubriken i början att busstrafiken står helt stilla. 

Då dyker ett enormt torskhuvud upp bakom hustaket och mumlar något om bussen. När 
vi ser pojken igen så dyker Torsken upp bredvid honom och säger åt honom att lägga 
sig i soffan och slappa. För en kort sekund förvandlas också pojkens huvud till ett 
torskhuvud, men han skakar av sig det. Vi tolkar det som att han är på väg att förlora 
helt emot likgiltigheten som är en av de saker torsken verkar gestalta. Åter igen så 
används det absurda och fåniga för att locka till skratt hos åskådaren (Backe m.fl. 2003, 
s. 192). 

5.3.6 Vändningen 

Efter ett snabbt klipp ser vi pojken åter igen i soffan, med fjärrkontrollen i högsta hugg 
och TVn igång. SEX-TV är kanalen som är igång och Torsken dyker upp och visar att 
han är väldigt nöjd med att bara slappa i soffan framför detta. 

Pojken byter kanal till VALG-TV och vi får ännu en gång se damen på övergångsstället, 
som fortfarande inte verkar ha sagt sitt om vad demokrati är för något. Torsken blir 
genast upprörd över var ”kärringen kom ifrån”. Torsken uppmanar gång på gång att 
pojken ska byta tillbaka till den förra kanalen, samtidigt som vi får se hur damen pratar 
vidare. Till sist utbrister Torsken ”Nu lyder du” och då får scenen en tydlig vändning. I 
TV-rutan får vi se hur den gamla damen plötsligt tröttnar på den tutande bilisten och 
vänder sig om slår sönder bilen med hjälp av sin rullator. Pojken och Torsken tittar 
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förvånat på och när damen är klar fortsätter hon med sin utläggning som om inget hade 
hänt. 

Damen i TV-rutan avslutar med ett litet skratt och vår blick riktas tillbaka till pojken 
och Torsken. Kameran går närmre pojken vars ansiktsuttryck förvrids till ilska samtidigt 
som Torsken fortsätter att tjata om att pojken ska lyda. Snabbt så utvecklas det hela till 
ett slagsmål mellan de båda. Slagsmålet avslutas med att pojken sliter fram en stor tänd 
dynamitgubbe ur bakfickan som han trycker ner i halsen på Torsken. Utifrån fönstret ser 
vi sedan en explosion från pojkens rum. 

5.3.7 Avslutning 

Kameran gör en åkning tillbaka genom staden och ut genom en bild i tidningen där vi 
började. På vägen ser vi hur torskhuvuden sprängs ut genom flera fönster på vägen. Det 
var uppenbarligen inte bara pojken som hade problem med detta. Väl ute ur tidningen 
har bilden fått en ny rubrik som lyder ” Serie explosioner över hela länet” (vår 
översättning). 

På en annan sida av tidningen finns ytterligare en rubrik och bild. Bilden föreställer 
pojken då han lägger ner en valsedel i en låda. Detta är första bilden i tidningen som är i 
färg, resten har varit svartvitt. Rubriken ovanför bilden lyder ”100% uppslutning! 
Frivilligt, värt att noteras” (vår översättning). 

5.4 Sammanställning av analyser 
Här kommer vi att ställa upp ett jämförande av analyserna och fokusera på de tre 
kategorier som vi nämnt tidigare visuellt uttryck, visuell humor och berättarteknik. Vi 
kommer också att beröra mottagarkontexten som en egen rubrik. Under varje rubrik så 
kommer vi att titta på skillnader och likheter mellan de tre filmerna. 

5.4.1 Visuellt uttryck i de analyserade filmerna 

Med det visuella uttrycket menar vi inte bara hur filmerna ser ut, utan även hur bilden 
används för att förmedla det budskap eller den kunskap som filmen vill få fram. 

Det som vi kunnat se exempel på i alla filmer är hur färgmättnad, färgkontrast, samt 
kontraster i ljus har använts för att skapa en tydlig känsla av vad som är viktigt för 
åskådaren att fokusera på. Detta gäller även de karaktärer som finns med i filmerna som 
genomgående markeras med starkare färger eller med en kantlinje för att lyfta fram dem 
från bakgrunden. Extra tydliga exempel kan vi hitta ett par stycken i Den Vidunderliga 
Världshistorien, där man använder motljus för att skapa tydliga skuggfigurer eller 
siluetter av det man vill illustrera. 

Alla tre filmer använder sig också av ett enkelt avskalat bildspråk och har väldigt få 
onödiga detaljer, det vill säga detaljer som enbart är där för att göra bilden mer estetiskt 

26 



 Animerad film som undervisning 
 

tilltalande. Men med det sagt så saknas inte dessa detaljer helt eftersom de, som vi 
skrivit om tidigare, kan ha en positiv inverkan på åskådaren. 

Där filmerna börjar skilja sig är framförallt i hur ovanstående används, vi har redan tagit 
ett exempel från Den Vidunderliga Världshistoriens användande av motljus för att 
skapa kontraster, något som inte används på samma sätt i de andra filmerna. Den 
Vidunderliga Världshistorien skiljer sig också i att den använder sig aktivt av färger. 
Sjukdom förstärks genom en sjukligt grön nyans som ökar i mättnad och kontrast mot 
omgivningen. Ökenhettan förstärks genom att hela himlen är brandgul. Vår tolkning är 
att de använder färger något mer pedagogiskt än de andra filmerna där färger framförallt 
används för att skilja förgrund eller figur från bakgrund. 

En likhet som vi finner mellan Camouflage och Den Vidunderliga Världshistorien men 
som inte finns med i Gutten og Torsken är att visa förändring över tid och även hur de 
skalar av detaljer över tid för att lyfta fram ett objekt. De tydligaste exemplen kan vi se i 
början av Camouflage där hela bakgrunden skalas av för att blotta djuren där deras 
naturliga kamouflage inte fungerar.  

Gutten og Torsken har snarare ett ännu enklare och mer avskalat uttryck genom hela 
filmen. Något som vi återkommer till med en slutsats om varför senare. 

Filmerna skiljer sig markant i dess visuella stil, som vi varit inne på tidigare så har 
Camouflage likheter med Disney medan Den Vidunderliga Världshistorien har en stil 
som påminner mer om teckningar gjorda med penna eller krita. Gutten og Torsken 
skiljer sig mest från de andra då den har vad vi tolkar som en mer modern stil som 
kommer från dess digitala framställning. 

5.4.2 Visuell humor i de analyserade filmerna 

I det här stycket kommer vi att titta på den visuella humor som används i filmerna, hur 
den används och vilket ändamål den har. 

Alla tre filmer använder sig av stereotyper, metaforer och metonymier i olika 
utsträckning som en del av den visuella humorn. Vi kan till exempel se den 
stereotypiska framställningen av japanerna i Camouflage, torsken som en metafor för 
likgiltigheten i Gutten og Torsken och påven som en metonymisk bild för kristendomen 
i Den Vidunderliga Världshistorien. Som vi varit inne på tidigare så tillför stereotyper 
och metaforer inte bara humor utan kan även göra att bilden kan tolkas snabbare. En 
annan likhet mellan alla tre filmer är användandet av skadeglad humor, eller slapstick.  

Andra sätt som används genom alla tre filmerna för att locka till skratt är att göra det 
omöjliga möjligt, till exempel flygplanen som stannar i luften. Men vi har också i vår 
analys visat på flera användningar av oväntade och överraskande händelser. 

Vi kan alltså konstatera att alla tre filmerna använder sig av ungefär samma humor, men 
det vi finner intressant är att de använder den på olika sätt. Om vi på något sätt börjar 
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från början så i Camouflage används humorn framförallt som en förstärkning och 
belöning till åskådaren mot slutet av filmen. Det förekommer humoristiska inslag 
genom hela filmen, men det är först på slutet som de får riktigt fart så att säga. Och det 
är kanske inte så konstigt, budskapet i filmen kan ju vara livsavgörande för de soldater 
som tittade på den här filmen. Vi kan förstå om man inte ville bryta för mycket mot hur 
vanlig utbildning såg ut. 

Den humor som faktiskt förekommer i Camouflage är väldigt förlöjligande 
stereotypiska karikatyrer av japaner, samt ett för animerad film typiskt användande av 
omöjliga och oväntade situationer. 

Går vi vidare till Den Vidunderliga Världshistorien så är humorn mer jämt fördelad 
genom hela filmen. De använder sig av mycket stereotyper på ett förlöjligande sätt, men 
till skillnad från Camouflage görs det ingen skillnad på etnisk eller religiös tillhörighet, 
alla förlöjligas lika mycket. Vi tolkar det mer som att de gör sig lite löjliga över hela 
mänskligheten och inte någon specifik del av den. Det är också en stor del av hela 
filmens framställning som är lite fånig, gärna på ett sätt som får karaktärerna i den att 
råka illa ut av olika anledningar. Att Den Vidunderliga Världshistorien har en mer jämn 
nivå av humor igenom hela filmen tolkar vi som ett resultat av dess målgrupp som är 
barn och ungdomar i skolan där det behövs en mer fortgående motivering för att hålla 
intresset hos åskådarna. 

I den sista filmen, Gutten og Torsken kan vi se en annan sorts humor som riktar sig mer 
mot åskådaren och skrattet uppstår mer på grund av våra egna förutfattade meningar och 
fördomar. Något som också används friskt är överraskande och oväntade bilder, väldigt 
ofta med en ganska absurd vinkel. Som exempelvis när modern står och hugger 
fiskhuvuden i köket, eller på familjefotot där hela familjen illustreras som om de har 
torskhuvuden. Vi tolkar det som att skrattet här uppstår mer som en reaktion på att vi 
inte riktigt förstår vilket också motiverar oss att fortsätta titta för att kunna skapa denna 
förståelse. Ett exempel på detta är torsken, som till en början bara är ett absurt flygande 
torkhuvud, men ju längre in i filmen vi kommer så uppfattar vi fler sidor till torsken 
som i slutändan växer till att bli en metafor för ungdomens lathet och likgiltighet. 

De stereotyper som vi tagit upp i tidigare filmer används inte i lika stor utsträckning i 
Gutten og Torsken och de som används är mycket mildare. Den främsta stereotypen ser 
vi i den lata ungdomen som slösar sitt liv framför TVn, men får även andra exempel i 
form av den tjatiga pensionären eller den grova lastbilschauffören. 

5.4.3 Berättarteknik i de analyserade filmerna 

Berättartekniskt så är den egentliga enda likheten mellan filmerna att de har en linjär 
struktur. De går så att säga från början till slut utan några direkta omvägar men hur de 
tar sig dit skiljer sig ganska tydligt mellan filmerna. 
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I vår analys så har vi ju inte fokuserat på ljudet eller narrationen men känner ändå att det 
är värt att ta upp eftersom det illustrerar en ganska tydlig skillnad mellan filmerna. Till 
en början så använder de två första filmerna sig av en berättarröst, medan den tredje 
knappt har en fullständig dialog.  

I Camouflage finns det till en början en så kallad allvetande berättarröst som någonstans 
bakom kameran berättar för åskådaren vad som händer, men i större delen av filmen 
sker all dialog mellan huvudkaraktären och de andra karaktärerna i filmen. Vi som 
åskådare lämnas på så sätt att beskåda hela historien utifrån. 

I Den Vidunderliga Världshistorien har vi istället en ständigt närvarande berättare som 
hela tiden riktar sig emot oss som åskådare, medan resten av historien helt saknar dialog 
och utförs enbart med mimspel. Vi blir här som åskådare mer delaktiga i historien och 
berättaren tillför en hel del av humorn genom sina kommentarer. Berättaren själv 
förekommer också som många av karaktärerna i filmen. 

Gutten og Torsken saknar som vi redan nämnt helt en berättare och den får istället 
åskådaren delaktig genom att få oss att relatera till karaktärerna och situationen i filmen. 
Den dialog som förekommer är framförallt en sorts envägs inre dialog mellan Gutten 
och Torsken. 

Återgår vi till det visuella berättandet så har de två första filmerna något av en klassiskt 
pedagogisk utformning med en lärare som lär ut till oss åskådare eller till de andra 
karaktärerna i filmen. Gutten og Torsken har istället som vi redan varit inne på en mer 
reflektiv modell där åskådaren behöver sätta sig in och jämföra innehållet i filmen med 
sig själv för att komma till insikt och lära sig något. Men det finns även likheter mellan 
Camouflage och Gutten og Torsken då de båda använder ungefär samma ordning i 
berättandet, de inleder båda två med att kort beröra problemet, för att sedan återkomma 
till det i en fördjupning. Däremot så skiljer de sig igen då Camouflage presenterar en 
lösning medan i Gutten og Torsken så är det mer åskådaren som får dra sin slutsats 
baserat på hur filmen fortskrider. En annan anledning till att det visuella berättandet 
skiljer sig mellan filmerna ser vi också beror på vilken typ av kunskap som förmedlas, 
där det tydligaste exemplet är Gutten og Torsken som syftar till en attitydförändring 
som måste ske inifrån och därför inte kan läras ut direkt. 

Går vi över på en annan del av berättandet så använder sig Camouflage och Gutten og 
Torsken sig av tydliga antagonister och protagonister vilket på så sätt leder oss åskådare 
till ”rätt” kunskap. Till skillnad från Den Vidunderliga Världshistorien där ingenting är 
direkt svart eller vitt, den tar inte ställning på samma sätt och visar snarare på att 
rollerna snabbt förändras. På sätt ser vi att den senast nämnda filmen har en mer ärlig 
inställning till världen som inte alltid är helt svart och vit, det tilltalar oss som åskådare 
men samtidigt förstår vi poängen med att ha en mer uppenbar rätt och fel sida för att få 
fram en poäng. 
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Något som Gutten og Torsken använder för att förstärka det reflektiva i berättandet är 
genom att använda kameraåkningar på ett annat sätt än de tidigare filmerna. När Gutten 
kommer till insikt över sin situation så går kameran också närmre och förtydligar hans 
ansiktsuttryck. Och på liknande sätt används mer organiska kameraåkningar med en 
naturlig känsla genomgående i filmen, vilket gör att den tilltalar på ett mer personligt 
plan. En anledning till detta är självklart anser vi de större tekniska möjligheter att göra 
den här sortens mer avancerade åkningar som kommit med det digitala mediet. 

Den Vidunderliga Världshistorien använder också kameran på ett annat sätt än de andra 
filmerna och arbetar mycket med tempoväxlingar både i det animerade och i klipp 
mellan olika scener. Detta engagerar oss som åskådare genom att vi aldrig riktigt får tid 
att tappa intresset, det händer hela tiden något nytt. 

5.4.4 Mottagarkontext 

Något som vi sett i vår analys är att de stora skillnaderna mellan filmerna kommer ifrån 
vilken målgrupp de gjorts för. Camouflage kanske är lite stelare i sitt uttryck än de 
andra, men är också gjord för soldater som var tvungna att följa och lära sig av filmen 
för att det potentiellt kunde rädda deras liv, motivationen finns hos målgruppen istället 
för i filmen. 

I Den Vidunderliga Världshistorien kan vi se att målgruppen som i det här fallet är 
skolungdomar i första hand har gjort att filmen fått sitt högre tempo och ständigt 
närvarande humor för att hålla intresset. I likhet med soldaterna så måste 
skolungdomarna titta på filmen under lektioner, men har inte samma inre motivation till 
att faktiskt lära sig vad som visas. 

Gutten og Torsken har en något otydlig målgrupp som vi bäst kan beskriva som, 
ungdomar som är gamla nog att rösta men som inte gör det. Fast det är klart att 
egentligen så kan alla ungdomar ses som målgruppen eftersom de någon gång kommer 
att tillhöra den första lite snävare definitionen av målgrupp. Resultatet av denna 
målgrupp är den något absurda men enkla humor som är enkel att ta till sig på kort tid. 
Vår uppfattning är att i dagens mediesamhälle så måste allting gå fort och vara ständigt 
underhållande eller intressant för att vi ”dagens ungdomar” inte ska tappa intresset.  

Här finner vi också en skillnad som grundar sig i de möjligheter det digitala mediet 
tillför. Det är i och med detta enklare och snabbare att framställa animerade filmer, 
vilket också till viss del leder till att filmerna får ett enklare uttryck. De är också enklare 
att sprida genom internet men som också ställer krav på saker som filstorlek och 
upplösning vilket också påverkar formspråket, även om dessa gränser suddas ut mer och 
mer i och med dagens tekniska utveckling. 
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5.5 Riktlinjer 
Ur vår tolkning av våra analyser och från de efterforskningar vi gjort så har vi kommit 
fram till följande riktlinjer för design av en digitalt animerad undervisningsfilm. 
Riktlinjerna är indelade efter våra tidigare kategorier, Visuell Uttryck (VU), Visuell 
Humor (VH) och Berättarteknik (BT). Då flera riktlinjer passar in under mer än en 
kategori har vi valt att markera dem enligt ovanstående förkortningar. 

 

• Till att börja med försök inte att övertala åskådaren, utan sikta istället på att 
övertyga genom att utforma den animerade filmen så att åskådaren känner sig 
delaktig och får dra sina egna slutsatser. (BT) 

• Det är viktigt att skapa en tydlig skillnad mellan förgrund och bakgrund så att 
åskådaren snabbt kan urskilja vad som är av störst vikt i en bild eller sekvens. 
Detta uppnås genom att använda skillnader i färg, färgmättnad, kontrast eller 
ljus/skugga för att nämna ett fåtal metoder. (VU) 

• Tänk på att dra ner på antalet störande moment genom att inte använda färger, 
detaljer eller former ”bara för att” utan alltid ha en tanke bakom. Men av den 
anledningen inte helt utesluta estetiska element då de också har en pedagogisk 
effekt i sig. (VU) 

• Genom att använda stereotyper som förenklar bildspråket kan inlärningen 
skyndas på genom att spela på åskådarens fördomar och förutfattade meningar, 
att utnyttja det som åskådaren redan ”vet”. (VU, VH) 

• På samma sätt används med fördel visuella metaforer och metonymier för att i 
sammanhanget skapa en tillfällig symbol för ett visst begrepp, som på så sätt gör 
det enklare att tolka. (VU, VH) 

• Humor är ett kraftfullt verktyg för att hålla åskådarens intresse och fokus, därför 
kan det med fördel användas där det är möjligt. Men precis som med störande 
moment som vi tagit upp tidigare är det viktigt att humoristiska inslag används 
med eftertanke så att de inte tar över från resten av innehållet. (VH) 

• Det är viktigt att på något sätt förstärka det som åskådaren tar till sig genom att 
ge en belöning som motiverar honom eller henne att lägga det på minnet. 
Belöningen kan till exempel komma i form av humor. (VU, VH) 

• Vid design av undervisningsfilmer är det viktigt att hålla målgruppen i fokus och 
låta det påverka alla delar av en produktion, från visuellt uttryck till distribution. 
(VU, VH, BT) 
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6 Diskussion och slutsats 
I alla tre filmer som vi analyserat har vi kunnat identifiera liknande stilemelement i form 
av stereotyper, metaforer, metonymier som använts för att förstärka lärandet och att 
locka till skratt. Andra stilelement vi lyft fram är ett användande av färg för att förstärka 
skillnaden mellan förgrund och bakgrund, samt att skala av detaljer för att minska eller 
helt ta bort störande element. Det som framförallt skiljt filmerna åt har varit hur dessa 
element använts för att förstärka budskapet, vilket vi anser är starkt beroende av 
målgruppen och mottagarkontexten.  

Att dessa stilelement har stått sig över tid kan vi också konstatera eftersom vi kunnat 
identifiera liknande stilelement så tidigt som 1943 i Camouflage som i Gutten og 
Torsken från 2007. Eftersom filmerna vi valde också skiljde sig på fler sätt än bara 
vilken tid de var gjorda, de har olika budskap, medium och mottagarkontext. Så vill vi 
också påstå att våra resultat kan ses som generella, åtminstone för animerade 
undervisningsfilmer som använder sig av humor som en stor del av berättandet. 

Vad gäller möjligheter och kvaliteter som det digitala mediet tillför så känner vi att vi 
bara kunnat skrapa på ytan, men en av de saker som har kunnat identifiera är avancerade 
kameraåkningar. Vi menar här att genom digital framställning öppnas större möjligheter 
till att zooma, panorera och rotera som i tidigare former av animation krävt långt tid och 
arbetskraft. Detta leder också i sin tur till att berättelsen kan utvecklas och hålla en 
annan (men  inte nödvändigtvis bättre då det alltid kommer ner till utformandet) 
kvalitet.  

Det problem som vi stod inför i början av det här arbetet, hur en animerad 
undervisningsfilm bör illustreras för att vara så enkel att förstå, minnesvärd och 
samtidigt fungera på en bred målgrupp har vi nu tagit det första steget mot att lösa. Vi 
ser stor potential att tillämpa våra riktlinjer på vår egen produktion och anser därför att 
de bör vara anpassningsbara till nya produktioner och inte bara stämmer för de få filmer 
som vi analyserat. 

Vi är medvetna om att vårt urval av filmer påverkar vårt resultat till viss del, vi har i den 
mån det är möjligt valt ut filmer som inte bara är tidstypiska utan håller en tillräcklig 
kvalitet för att vara relevanta i vår analys. Och även om vi tror oss ha hittat rätt filmer 
för denna analys så kvarstår ändå en viss tvekan i om dessa filmer faktiskt är 
representativa som bra exempel på undervisningsfilm. För vad är det egentligen som 
säger att en viss film är lyckad som undervisningsfilm om det inte finns dokumenterade 
resultat av den. Vi vet till exempel att Gutten og Torsken har vunnit pris vid en 
filmfestival för animerade filmer, så att den håller god kvalitet är det ingen fråga om, 
men om den når ut med sitt budskap är något vi varken kan bekräfta eller dementera. 

Men trots viss tvekan känner vi oss säkra i att våra resultat stämmer väl utifrån det urval 
vi har gjort. De riktlinjer vi har fått fram är fortfarande generellt gångbara och om de 
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resulterar i en bra animerad undervisningsfilm eller inte beror mer på genomförandet än 
riktlinjerna i sig. Vi kommer i nästa stycke ge förslag till fortsatt arbete.  

6.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
En möjlig utveckling ser vi i att även ta upp ljud och då framförallt hur narration och 
dialog påverkar och förstärker eller förändrar budskapet i animerade 
undervisningsfilmer. 

Ytterligare en vinkel som kan vara intressant att arbeta vidare med är den stora påverkan 
som distributions och receptionsform har på innehållet och uttrycket. Detta har vi redan 
berört till viss del men bara skrapat på ytan. 

Det hade också varit intressant att utöka antalet filmer i vår undersökning för att 
säkerställa att våra resultat inte bara stämmer på just de filmer vi valt. Som vi redan 
varit inne på hade det också varit intressant att analysera undervisningsfilmer som 
dokumenterat gett ett visst resultat, samt att efter vår egen produktion är klar undersöka 
hur den faktiskt står sig. 

33 



 Animerad film som undervisning 
 

Källförteckning 
Publicerade källor 

Andersson, Lars Gustaf (2002). Perspektiv på mediepedagogik i Malmö, Aulin-
Gråhamn, Lena (Red.) (2002). Pyttesmå ändringar - radikala scenbyten, (s.101-109) 
Malmö, Rapporter om utbildning 2002:1. 
Andersson, Tom (2006). Andra världar: Kommunikation och omvärldsstudier. Lund: 
Studentlitteratur. 

Ajanovic, Midhat (2009) Den rörliga skämtteckningen: Stil, transformation och kontext. 
Göteborg: Optimal Press. 

Bergström, Bo (2007). Effektiv visuell kommunikation. Stockholm: Carlsson Bokförlag 

Bergström, Bo (2009). Effektiv visuell kommunikation. Stockholm: Carlsson Bokförlag 

Boreson, Cecilia & Olson, Kristin (2004) Medieresor: om medier för pedagoger. 
Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB (UR). 

Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas (2008) Visuell retorik: Bilden i reklam, nyheter 
och livsstilsmedia. Malmö: Liber AB. 

Champoux, Joseph E. (2001) Animated films as a teching resource. Journal of 
Management Education 25:1 s. 79-100. 

Davidsson, Bo & Patel, Runa (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Granath, Thomas (2006) Manus och dramaturgi för film. Malmö: Liber AB. 

Holtzschue, Linda (2006) Understanding color: an introduction for designers. New 
York: Wiley. 

Lindgren, Bengt & Nordström, Gert Z (2009) Det kreativa ögat: Om perception, 
semiotik och bildspråk. Lund: Studentlitteratur. 

Lindqvist, G. (Red.). Översättning av Vygotskijs texter: Magnusson L (1999). Vygotskij 
och skolan, Lund: Studentlitteratur. 

Lowe, R.K. (2003) Animation and learning: selective processing of information in 
dynamic graphics. Learning and Instruction 13 s. 157-176. 

Mayer, Richard E & Moreno, Roxana (1999) Cognitive Principles of Multimedia 
Learning: The Role of Modality and Contiguity. Journal of Educational Psychology 
91:2 s. 358-368. 

Mayer, Richard E & Moreno, Roxana (2003) Nine Ways to Reduce Cognitive Load in 
Multimedia Learning. Educational Psychologist 38:1 s. 43-52. 

Backe, Harriet , Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2003) Humorolog: Vetenskapliga 
perspektiv på humor och skratt. Stockholm: Liber AB. 

34 



 Animerad film som undervisning 
 

35 

Roth-Lindberg, Örjan (1995). Skuggan av ett leende: Om filmisk ironi och den ironiska 
berättelsen. Stockholm: Fischer 

Säljö, Roger (2005). Lärandet i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 
Prisma 

 

C-uppsatser 

Billing, Johan (2005) Animation som illustration. Uddevalla: Högskolan Trollhättan 
Uddevalla, Institutionen för Ekonomi och Informatik. 

Johansson, Petra & Wallenberg, Therése (2005) Lärande med rörlig bild i fokus. 
Malmö: Malmö Högskola. 

 

Elektroniska källor 

Rieber, Loyd P. (2000). Computers, Graphics, & Learning. [Elektronisk] The 
University of Georgia. Tillgänglig: http://www.nowhereroad.com/cgl/CGLBook.pdf 
[2010-05-07] 

Särtryck ur Zoom 2/95 (1995) Den vidunderliga världshistorien. [Elektronisk] Svenska 
Filminstitutet/Zoom. Tillgänglig:  
http://www.sfi.se/PageFiles/7756/DenVidunderligaVärldshistorien.pdf [2010-05-16] 

 

Filmer 

Wolfgang Reitherman / Disney (1973). Robin Hood. (video: DVD) USA: Disney 

First Motion Picture Unit (1943) Camouflage (video: DVD) i Cartoons for Victory 
(2005) USA: Mackinac Media 

Tegnedrengene (1993) Den vidunderliga världshistorien (video: DVD) 

Nagell, Björn Fast. (2007) Gutten og Torsken (video: Internet) [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://brynildsenmedia.no/4min_13MB.html [2010-05-24] 

 
 

http://www.nowhereroad.com/cgl/CGLBook.pdf
http://www.sfi.se/PageFiles/7756/DenVidunderligaV%C3%A4rldshistorien.pdf
http://brynildsenmedia.no/4min_13MB.html


 Animerad film som undervisning 
 

A Bilaga - Analysmodell 
Avsändare och medium 

Målgrupp 

Innehåll (övergripande beskrivning) 

• Hur skapas uppmärksamhet, hur leds mottagaren in i filmen? 

• Vad vill man att mottagaren ska veta först? (Bakgrund, vinkel) 

• Vad ska mottagaren veta, göra? 

• Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt? 

• Hur avslutar man? (Pay off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken”) 

Bildanalys 

• Vad ser man?  (Människan, föremål, miljö, situationen.) 

• Hur är bilden konstruerad? (Gestalt, Placering, Bildvinkel, Bildutsnitt, Skärpa, 
Blickriktning, Ljus och kontrast, Färg.) 

• Hur används ovanstående punkter för att skapa associationer och uttryck? 

• Hur används bilden för att åskådliggöra, vinkla och argumentera för budskapet? 

Argumentationstyper 

• Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet? 

• Hur motiveras/attraheras tittaren? 

• Hur leds mottagaren till att se, förstå och dra slutsatser? 

• Hur skapas känslor? (Vilka är de? I vilket syfte? Vilka argument stödjer sig i 
känslor?) 

• Hur förstärks lärandet?  

Stilen 

• Hur skapas omväxling, rytm, tydlighet, åskådlighet? 

• Vilka ordval, figurer och gester är betydelsefulla? Hur uppfattas de? 

• Hur används retoriska figurer, designen, typografi? Vilka betydelser tillförs? 

Stöd/Checklista 
Vad man ser: Människan, föremål, miljö, situationen. 
Hur man ser: Gestalt, Placering, Bildvinkel, Bildutsnitt, Skärpa, Blickriktning, Ljus och 
kontrast, Färg. 
Beakta även: Symbol, Metafor, Metonymi  
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