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Vilka är det som syns? Använd checklistan för att analysera 
till exempel en tidning, bok, film eller musikvideo.

Checklista representation
Få koll på normer och strukturer!

Kön och pronomen Antal

Hon som huvudperson

Hon som biroll

Hen som huvudperson

Hen som biroll

Han som huvudperson

Han som biroll

Könsidentitet och uttryck Antal

Cispersoner

Transpersoner

Personer med klänning eller kjol

Personer med örhängen eller andra smycken

Personer med stort kroppspråk

Personer med mörk röst

Familj

Familj med två mammor

Familj med två pappor

Familj med en pappa

Familj med en mamma

Familj med en mamma och en pappa

Familj med tre föräldrar eller fler

Boende Antal

Personer som bor i familjehem eller jourhem

Personer som bor på flera platser, t.ex. varannan vecka

Personer som bor på en plats hela tiden

Hudfärg Antal

Huvudperson med mörk hudfärg

Biroll med mörk hudfärg

Huvudperson med ljus hudfärg

Biroll med ljus hudfärg

Antal

Högtider Antal

Hur många olika högtider firas?

Hur många högtider känner du igen?
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Lägg till! 
Gör medvetna val och inköp 

när ni väljer böcker eller filmer 

och annat material. Lägg till de 

berättelser och bilder som saknas. 

Skriv nya berättelser tillsammans med 
eleverna för att få med flera 

olika berättelser och

 historier! 

Språk Antal

Personer som pratar ett språk

Personer som pratar flera olika språk

Personer som pratar teckenspråk

Religion och tro Antal

Religiösa eller kulturella klädesplagg och symboler

Religiösa eller kulturella traditioner och högtider

Ålder Antal

Huvudperson som är barn eller ungdom

Huvudperson som är vuxen

Huvudperson som är pensionär

Funktionsvariation Antal

Huvudperson med osynlig funktionsvariation

Biroller med osynlig funktionsvariation

Huvudperson med synlig funktionsvariation

Biroller med osynlig funktionsvariation

Sexualitet Antal

Homosexuella

Bisexuella

Pansexuella

Heterosexuella

Ta bort!
Ta bort berättelser och exempel 

somär stereotypa, homofobiska, 

transfobiska, rasistiska, sexistiska, 

funkofobiska. Ingen blir glad eller mår 

bra av att se och höra kränkningar. 

Det är bara tråkigt.

Gör om!
Byt ut han till hon 

eller tvärtom. Testa att 

använda ordet hen. Vad 

händer då? 

Frågor för diskussion:
Hur kommer det sig att det ser ut som det gör?

Vad leder det till? 

Hur påverkas vi av att de ser ut som det gör? På vilket sätt? 

Hur kan vi förändra så att fler inkluderas och syns?


