
     

  
 

 

 

Ett sätt att inleda är att berätta lite om den moderna pressens framväxt och dess betydelse för 

demokratin, om pressbildens födelse och skämttidningarnas genombrott på 1800-talet och 

kanske lite mer specifikt om just Söndags-Nisse. Attacken på satirtidningen Charlie Hebdos  

redaktion i januari 2015 är också ett tacksamt avstamp till ämnet. Jobbar du tillsammans med 

bildläraren kanske hen kan ta lite pressbildshistoria.  

Här finns en utmärkt UR-film från 2013 om Charlie Hebdos redaktion och om 

satirteckningens historia: 

http://urplay.se/Produkter/176641-Skarpa-streck-satirteckningens-historia-Makten  

Här finns info om pressbildens historia: 

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&mediaId=10349 

Här finns info om den moderna pressens genombrott: 

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&mediaId=10358 

Du kan också ta upp några skämt på storskärm och diskutera just dem med klassen, att så att 

säga leda dem in i tänket genom några konkreta exempel. Vad handlar skämtet om? Vad kan 

man dra för slutsatser om samhället under 1860- och 70-talen av det? Etc. 

 

Den första uppgiften handlar just om att direkt identifiera skämt som är nedsättande mot 

kvinnor, män, etniska grupper eller människor med lyten. Bland bilderna finns t.ex. en del 

antisemitiska skämt. De här diskussionerna måste komma upp i klassrummet i ett lärarlett 

samtal. Annars kan det utmynna i ett oreflekterat fniss åt ”tjocka damer” och i värsta fall även 

åt ”giriga judar”. Att diskutera forna tiders fördomar kan också kasta ljus på våra egna. Jämför 

gärna med de amerikanska komedier som många ungdomar tittar på. Vilka värderingar om 

överviktiga vädras t.ex. i Eddie Murphys komiska filmer om tjocka amerikaner? Vilka 

värderingar om homosexuella och olika folkgrupper förmedlas i Sacha Baron Cohens filmer 

(Brüno och Borat)? Hur är synen på män/kvinnor i Disneys tecknade långfilmer?  
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- Eleverna måste ha tillgång till datorer och Internet när de jobbar med den här 

uppgiften. 

- En hel del av uppgifterna kan göras som läxa. 

- Uppgifterna kan göras enskilt, i par eller i grupper – allt utifrån vad som passar er 

elevgrupp. 

- Som vanligt vad gäller uppgifterna i Stockholmskällans lektionsmaterial så kan ni 

redigera om elevuppgifterna så att det passar just er elevgrupp. Materialet finns att 

ladda ned i Word. 

- Var noga med att komma överens om redovisningsform: Muntlig presentation med 

bildstöd eller kanske i form av ett skriftligt reportage? På en blogg? Eller helt enkelt 

ett Worddokument där uppgifterna redovisas var för sig. Informera om att de bör 

klippa in bildskämten de väljer att jobba med i sin redogörelse. (De är upphovsfria). 

- Informera om hur man redovisar källor. 

- Förbered er på att handleda eleverna, särskilt i sökprocessen, när de ska leta efter 

nutida humor att jämföra med. 

- Materialet kan även ges som ämnesförslag till elever som ska göra en valfri 

fördjupning inom historia eller bild, men har svårt att hitta ett ämne. (Så fungerar 

förövrigt de flesta ”lektionerna” i Stockholmskällans Lektionsbank). 

 

Här hittar du en årgång av Stockholms Punsch, även den fylld med liknande bildskämt: 

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&mediaId=11391 

 

P.S. ”Alla sätt äro bra – utom det tråkiga” är ett citat från Voltaire och var Söndags-Nisses 

motto. 
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