
Kopieringsunderlag 
Your place or mine? Frågor till avsnittet

Förståelsefrågor:

��9DUI|U�YLOOH�-DQLQHV�FKHI�Sn�GHQ�YlUOGVRPVSlQQDQGH� 
 nyhetsbyrån Reuters inte att ordet terrorist ska användas, utan   
 självmordbombare, tänker du?

��,�µHUD�LQVODJ�SUDWDV�GHW�RP�UDNHWHU�VRP�VNMXWV�IUnQ�*D]DUHPVDQ�RFK�LQ�L�
 den närmaste israeliska staden. Hur många raketer rör det sig om?  
 Vilken uppgift verkar mest trovärdig?

��6PXJJHOWXQQODUQD�WDV�XSS�XU�ROLND�SHUVSHNWLY�L�LQVODJHQ��9DG�DQYlQGV��
� GH�WLOO��SnVWnU�GH�ROLND�NlOORUQD"�*nU�GHW�DWW�YHUL´HUD�QnJRQ�DY� 
 uppgifterna?

��9LOND�lU�P|MOLJKHWHUQD�I|U�XWOlQGVND�MRXUQDOLVWHU�DWW�UDSSRUWHUD�IUnQ� 
� *D]D��XSSJHV�GHW"�9LONHQ�XSSJLIW�lU�PHVW�WURYlUGLJ�L�VDPPDQKDQJHW"� 
 Om du skulle vilja kolla upp fakta i frågan: hur skulle du gå tillväga?

��9DG�lU�SUREOHPHQ�PHG�DWW�DQYlQGD�RUG�VRP�RFNXSDWLRQ�HOOHU
 bosättningar? Vad betyder de i sammanhanget?

��)L[DUHQ�VlJHU�DWW�KDQV�XSSJLIW�lU�DWW�YLVD�MRXUQDOLVWHU�VDQQLQJHQ��+DU�GX� 
 någon kommentar till det?

��9LOND�UnG�JHU�PHGLHDQDO\WLNHUQ�I|U�DWW�HQ�YDQOLJ�PlQQLVND�VND�I|UVWn� 
� ,VUDHO�3DOHVWLQD�NRQµLNWHQ"

5HµHNWHUDQGH�IUnJRU

�� 9LONHW�UHSRUWDJH�lU�PHVW�OLNW�GH�GX�VHWW�L�VYHQVN�79"

�� 7URU�GX�HWW�UHSRUWDJH�RP�NRQµLNWHQ�VHU�DQQRUOXQGD�XW� 
� L�86$��7\VNODQG�HOOHU�-RUGDQLHQ�MlPI|UW�PHG�6YHULJH"�$QQRUOXQGD� 
� Sn�YLONHW�VlWW"�9DUI|U"

�� 2P�YHUNOLJKHWHQ�RP�*D]DUHPVDQ�VNXOOH�VNLOGUDV�¨�YDG�ERUGH�Gn� 
� YDUD�PHG�L�UHSRUWDJHW"

�� +XU�NDQ�PDQ�YHWD�RP�HWW�Q\KHWVUHSRUWDJH�lU�YLQNODW�HOOHU�LQWH"�

�� *nU�GHW�DWW�VNDSD�RYLQNODGH�Q\KHWVUHSRUWDJH"�9DUI|U�YDUI|U�LQWH"

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Undersöka avsnittet:

�� 7LWWD�Sn�GHOUHSRUWDJHQ��RP�*D]DUHPVDQ��UDNHWHU�RFK� 
� VPXJJHOWXQQHOQ��EDUQSURSDJDQGD��XWDQ�DWW�KD�OMXG�Sn��/lJJ� 
� PlUNH�WLOO�XUYDOHW�DY�ELOGHUQD�RFK�KXU�GH�lU�NOLSSWD��9DG�VHU�GX"� 
� 9LOND�lU�VNLOOQDGHUQD"�

�� 9LOND�SHUVRQHU�NRPPHU�WLOO�WDOV�L�DYVQLWWHWV�ROLND�GHOUHSRUWDJH"� 
� 9LONHQ�VLGD�WLOOK|U�GH�L�NRQµLNWHQ��YLONHW�LQWU\FN�JHU�GH��YLOND�RUG� 
� DQYlQGHU�GH�QlU�GH�SUDWDU"�+DU�GH�QnJRQ�WLWHO�HOOHU�lU�GH�«EDUD«� 
� PlQQLVNRU"�bU�GHW�QnJUD�SHUVRQHU�QL�W\FNHU�VDNQDV"

 

Fortsättning på kopieringsunderlag till: Your place or mine? Frågor till avsnittet 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Kopieringsunderlag
Your place or mine?

Instruktion till att skriva en vinklad artikel

��9lOM�HQ�DNWXHOO�Q\KHW�VRP�NDQ�SDVVD�DWW�VNULYD�XU�HQ�YDVVDUH�YLQNHO��9lOM� 
 er vinkel.
��8WJn�IUnQ�DUWLNODU�RP�Q\KHWHQ�RFK�NOLSS�RFK�NOLVWUD�IRUPXOHULQJDU�IUnQ� 
� DUWLNODUQD��PHQ�DUEHWD�RP�Vn�DWW�HU�YDOGD�YLQNHO�I|UVWlUNV��7lQN�VlUVNLOW� 
 på ordval – ord kan alltid ha en positiv, neutral eller negativ laddning.  

Inspiration från dikten ”Mannen har ordet” av Göran Palm (1976):
”När jag får pondus så tar du dig ton. 
När jag blir distingerad blir du tantig. 
När jag blir tankspridd blir du virrig. 
När jag är öppenhjärtig skvallrar du. 
När jag argumenterar grälar du.” 

��/HWD�ELOGHU�Sn�QlWHW�VRP�NDQ�SDVVD�HU�YLQNHO�ElWWUH�lQ�GH�VRP�IDQQV�L� 
 de ursprungliga artiklarna.
��)XQGHUD�WLOO�VLVW�Sn�HQ�SDVVDQGH�UXEULN�WLOO�DUWLNHOQ��9DG�VNXOOH�QL�VNULYD� 
 på löpsedeln om er artikel skulle vara förstasidesnyhet?

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Kopieringsunderlag 
The power of pictures – Frågor till avsnittet

Förståelsefrågor:

��0DQQHQ�VRP�LQWHUYMXDV�L�GHW�I|UVWD�LQVODJHW�JHU�SDOHVWLQLHUQD�NDPHURU� 
 för att utjämna balansen mellan dem och israelerna. På vilket sätt kan  
 kamerorna bidra?

��3DSDUD]]LIRWRJUDIHQ�PHQDU�DWW�KDQ�lU�HQ�ULNWLJDUH�IRWRJUDI�lU� 
 fotojournalister. Hur argumenterar han för det? Håller du med honom?

��,QVODJHW�RP�GHQ�LQGLVND�µLFNDQ�IRNXVHUDU�KHOD�WLGHQ�Sn�DWW�KRQ�YLOO�YLVD� 
 sitt ansikte i media. Vad är så speciellt med det?

��9DG�lU�.DWULQ�-DNREVHQV�PnO�PHG�VLQD�ELOGHU�RFK�KXU�J|U�KRQ�I|U�DWW�In� 
 människor att beröras? Är det konst eller politik? 

��9DUI|U�lU�MXVW�VHULHU�HWW�Vn�EUD�YDSHQ�PRW�GLNWDWRUHU�RFK�GnOLJW� 
 fungerande demokratier, menar amerikanen som arbetar på  
 organisationen för politiska serier?

5HµHNWHUDQGH�IUnJRU�

�� ,�LQVODJHW�RP�SDSDUD]]LV�L�/RV�$QJHOHV�Vn�SUDWDU�IRWRJUDIHUQD�RP� 
� DWW�+ROO\ZRRG�LGDJ�KDQGODU�RP�SURGXNWHU�RFK�VlOMEDUKHW��0nQJD� 
� NODJDU�Sn�SDSDUD]]LV��PHQ�YLONHQ�UROO�VSHODU�GH�L�MXVW�GHW� 
� +ROO\ZRRG�VRP�KDQGODU�RP�VlOMEDUKHW"

�� +LVWRULNHUQD�'LFN�+DUULVRQ�IUDPKnOOHU�VWRUD�OHGDUHV�YLOMD�DWW� 
� IUDPVWlOOD�VLJ�VMlOYD�VRP�VWDUND�OHGDUH�LQI|U�VLWW�IRON��3n�YLONHW�VlWW� 
� JlOOHU�GHW�LGDJ"�+XU�NRQWUROOHUDU�W�H[�%DUDFN�2EDPD��NXQJHQ�HOOHU� 
� )UHGULN�5HLQµHGW�ELOGHQ�DY�GHP�VMlOYD"

�� 6NXOOH�HQ�ELOG�LGDJ�NXQQD�In�VDPPD�JHQRPVODJ�VRP�ELOGHQ�Sn� 
� QDSDOPµLFNDQ"�9DUI|U�YDUI|U�LQWH"�

�� ,�HWW�LQVODJ�Vn�VlJHU�GH�DWW�YL�KDU�PnQJGXEEHOW�µHU�ELOGHU�RPNULQJ 
� RVV�LGDJ�lQ�I|U�QnJUD�GHFHQQLHU�VHGDQ��*|U�GHW�DWW�YL�EOLU�PHU 
� XSSPlUNVDPPD�Sn�ELOGHUQD�UXQWRPNULQJ�RVV��HOOHU�PLQGUH"�+XU� 
� DUJXPHQWHUDU�GX�I|U�GLWW�VYDU"

�� $WW�YDUD�NULWLVND�WLOO�IDNWD�L�IRUP�DY�WH[WHU�lU�YLNWLJW�DWW�OlUD�VLJ�L� 
� VNRODQ��%RUGH�GHW�´QQDV�PHU�XQGHUYLVQLQJ�RP�ELOGHU"�9DG�ERUGH� 
� VYHQVND�HOHYHU�OlUD�VLJ�L�Vn�IDOO"

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Kopieringsunderlag 
Instruktion till bildförslag
�� /lV�DUWLNHOQ��6DPPDQIDWWD�WLOOVDPPDQV�YDG�GHQ�KDQGODU�RP�

�� )XQGHUD�VHGDQ�XW�HQ��HOOHU�JlUQD�µHUD��SDVVDQGH�ELOGHU��*|U�WYn�ROLND� 
 bildförslag som kan illustrera artikeln: Ett traditionellt och ett utmanande. 

�� %HVNULY�GH�ELOGHU�QL�I|UHVWlOOHU�HU�VRP�WUDGLWLRQHOOD�UHVSHNWLYH� 
 utmanande. Vilken är känslan bilden ska förmedla? Förmedlar den  
 några värderingar om vad som är rätt eller fel? Om det är en person,  
 är den passiv eller aktiv? Är personen medveten om att den fotas? Hur  
 är vinkel, mörker, ljus?

�� 9DUI|U�DQVHU�QL�ELOGHUQD�YDUD�WUDGLWLRQHOOD�HOOHU�XWPDQDQGH"

Instruktion till bildanalys

�� 7LWWD�Sn�ELOGHUQD�QL�InWW�RFK�DQDO\VHUD�GHP�PHG�KMlOS�DY�IUnJRUQD�

�� 9DG�InU�QL�I|U�NlQVOD�DY�ELOGHQ"�

�� bU�ELOGHQ�WDJHQ�XSSLIUnQ�HOOHU�QHULIUnQ"�

�� ,�YLONHQ�VLWXDWLRQ�KDU�IRWRJUDIHQ�YDOW�DWW�InQJD�VLWW�PRWLY"�

�� bU�SHUVRQHQ�SDVVLY�HOOHU�DNWLY"�7LWWDU�SHUVRQHQ�Sn�ELOGHQ�LQ�L�NDPHUDQ� 
 eller är hon sysselsatt med något annat? Hur påverkar det vilken  
 känsla man får av bilden? 

�� 9DUI|U��WURU�QL��KDU�IRWRJUDIHQ�YDOW�XW�MXVW�GHQ�ELOGHQ�EODQG�GH�PnQJD� 
 som fanns i kameran efter avslutat uppdrag? 

�� +DGH�KXYXGSHUVRQHQ�HOOHU�DNW|UHUQD�L�DUWLNHOQ�LQVODJHW�JLOODW�ELOGHQ"

�� 2P�PDQ�WlQNHU�VLJ�HQ�VNDOD�GlU�WUDGLWLRQHOO�VWnU�L�PRWVDWV�WLOO�XWPDQDQGH��
� ¨�YDU�EH´QQHU�VLJ�ELOGHQ"�

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Kopieringsunderlag
A thread in the web – frågor till avsnittet

Förståelsefrågor

�� +LVWRULNHUQ�'LFN�+DUULVRQ�L�E|UMDQ�DY�SURJUDPPHW�SUDWDU�RP� 
 kunskapsmonopol. Vad är det?

�� %HVNULY�YLOND�SROLWLVND�YlUGHULQJDU�7HD�3DUW\�U|UHOVHQ�KDU��9LONHQ�HOOHU� 
 vilka ideologier ser du spår av?

�� 9LOND�lU�U|GVNMRUWRUQD�L�7KDLODQG�RFK�YDG�NlPSDU�GH�I|U"�3n�YLONHW�VlWW� 
 använder de sociala medier, eller skulle behöva göra det?

�� %ORJJDUHQ�6R´D�0LUMDPVGRWWHU�EHVNULYHU�VLQ�DQYlQGQLQJ�DY�LQWHUQHW� 
 och sociala medier, och menar att det är en stor fördel att det inte  
� ´QQV�QnJRQ�UHGDNW|U��9DG�PHQDU�KRQ�PHG�GHW"

�� &DWKHULQH�0F.LQOH\��PHGLHNRQVXOW�L�9LHWQDP��EHVNULYHU�KXU�Q\KHWHU� 
 läcker via större nyhetsbolag till bloggare. Hur gjorde man i liknande  
 fall före internet och sociala medier?

�� (J\SWLVND�UHJHULQJHQ�EORFNHUDGH�DOO�LQWHUQHWWUD´N�RFK�PRELOWUD´N�GHQ� 
 28 januari. Det var första gången i världen som ett land vidtog en så  
 stark åtgärd. Men vilken blev den omedelbara effekten?

�� 9DUI|U�lU�)DFHERRNLQIRUPDWLRQ�LQWUHVVDQW�I|U�I|UHWDJ"�)|UNODUD� 
 sambandet.

�� bU�ERNHQ�XWG|HQGH"�2P�MD�¨�lU�GHW�YHUNOLJHQ�HWW�SUREOHP"

�� 6R´D�0LUMDPVGRWWHU�PHQDU�DWW�VRFLDOD�PHGLHU�RFK�EORJJRVIlUHQ�NDQ� 
 kallas den fjärde statsmakten och är ett viktigt komplement till första,  
 andra och tredje statsmakten, vilka är regeringen, riksdagen och  
 medier, i nämnd ordning. Beskriv hur hon förklarar varför sociala  
 medier är så viktiga i sammanhanget.

5HµHNWHUDQGH�IUnJRU

�� 6HU�GX�GHW�VRP�HWW�SUREOHP�DWW�DOOW�GX�SXEOLFHUDU�Sn�)DFHERRN� 
� NDQ�VlOMDV�WLOO�RFK�DQYlQGDV�DY�I|UHWDJ"�bU�)DFHERRNDQYlQGDUH� 
� XWQ\WWMDGH"�0RWLYHUD�KXU�GX�VHU�Sn�VDNHQ�

�� -HQQLIHU�/\QFK�VlJHU�DWW�HQ�DY�GH�VSHFLHOOD�VDNHUQD�PHG�DWW�YDUD� 
� PlQQLVND�lU�DWW�PDQ�NDQ�I|UlQGUD�VLJ��E\WD�LQULNWQLQJ�RFK�Jn� 
� YLGDUH��*|U�)DFHERRN�GHW�HQNODUH�HOOHU�VYnUDUH�DWW�EU\WD�XSS�� 
� VNDSD�HQ�Q\�UROO�nW�VLJ�VMlOY�RFK�Jn�YLGDUH"

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



�� 2IWD�YDUQDU�ROLND�H[SHUWHU�I|U�DWW�PDQ�PnVWH�DNWD�VLJ�I|U�DWW� 
� GHOD�PHG�VLJ�DY�ELOGHU�RFK�LQIRUPDWLRQ�RP�VLJ�VMlOY�Sn�LQWHUQHW�� 
� 'H�YHUNDU�PnOD�XSS�HQ�ELOG�DY�DWW�YL�VWlQGLJW�lU�|YHUYDNDGH��0HQ� 
� lU�YL�YHUNOLJHQ�GHW"�bU�GHW�HWW�VWRUW�SUREOHP��DWW�YL�WDSSDU� 
� NRQWUROOHQ�|YHU�YnU�LQWHJULWHW"�7D�VWlOOQLQJ�RFK�I|UNODUD�KXU�GX� 
� WlQNHU�

�� 6R´D�0LUMDPVGRWWHU��RFK�DQGUD�PHGLHH[SHUWHU�L�DYVQLWWHW��PHQDU� 
� DWW�VRFLDOD�PHGLHU�lU�YLNWLJD�I|U�GHPRNUDWLQ��HIWHUVRP�YDQOLJD� 
� PlQQLVNRU�NDQ�Qn�XW�PHG�EXGVNDS�VRP�PDNWKDYDUH�XSSIDWWDU� 
� VRP�REHNYlPD���$WW�GHW�lU�YLNWLJW�L�9LHWQDP�HOOHU�XQGHU�GHQ� 
� DUDELVND�YnUHQ�lU�VMlOYNODUW��PHQ�lU�GHW�YLNWLJW�L�6YHULJH�LGDJ"� 
� 6SHODU�EORJJDU��7ZLWWHU�RFK�)DFHERRN�HQ�UROO�I|U�GHPRNUDWLQ"

�� 0LFNH�.D]DUQRZLF]�lU�HQ�EORJJDUH�RFK�QlWDNWLYLVW�VRP�lU�P\FNHW� 
� NULWLVN�WLOO�GHW�VlWW�PnQJD�DQYlQGHU�)DFHERRN�I|U�DWW�XWWU\FND�VLQD� 
� VWnQGSXQNWHU��'1��������������+DQ�PHQDU�DWW�WU\FND�«JLOOD«�Sn� 
� NHEDEHU�LVWlOOHW�I|U�6YHULJHGHPRNUDWHUQD�HOOHU�DWW�Jn�PHG�L�HQ� 
� JUXSS�VRP�lU�PRW�SHGR´OL��VQDUDUH�KDQGODU�RP�VODFNWLYLVP�lQ� 
� DNWLYLVP��9DG�WlQNHU�GX�RP�GHWWD"�9LONHQ�UROO�VSHODU�GHW�DWW�PDQ� 
� KDU�HQ�1RUJHµDJJD�Sn�VLQ�SUR´OELOG�HIWHU�8W|\DPDVVDNHUQ"�bU� 
� ULVNHQ�DWW�DOOD�lU�XSSWDJQD�PHG�DWW�WU\FND�«JLOOD«�Sn�VDPPD�VLGRU� 
� RP�NDPS�PRW�VYlOWDQGH�EDUQ�RFK�MRUGElYQLQJVRIIHU�LVWlOOHW�I|U�DWW� 
� DUEHWD�I|U�DWW�YHUNOLJHQ�I|UlQGUD�QnJRW"

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.

Fortsättning på kopieringsunderlag till: A thread in the web – frågor till avsnittet 



Kopieringsunderlag
A thread in the net

Instruktion till analys av hur en nyhetshändelse hanteras på bloggar

�� %|UMD�PHG�DWW�OlVD�LQ�GLJ�RP�GLQ�Q\KHW��

�� +LWWD�VHGDQ�WYn�EORJJDU�VRP�EHKDQGODU�KlQGHOVHQ��9lOM�WYn�VRP�LQWH�� 
 är skrivna av någon som arbetar på en medieredaktion. Bloggarna ska  
 gärna ha olika utgångspunkter.

�� 9DG�InU�GX�UHGD�Sn�RP�EORJJI|UIDWWDUHQ"

�� 9DUI|U�IDVWQDGH�GX�I|U�MXVW�GHVVD�WYn�EORJJDU"

�� 9LOND�YLQNODU�DY�Q\KHWHQ�WDU�EORJJDUQD�XSS"�9LOND�nVLNWHU�SUHVHQWHUDU� 
 dem? Vad skiljer sig från det som står i tidningen? Står det något som  
� LQWH�VNXOOH�VNULYDV�L�HQ�WLGQLQJ�HOOHU�VlJDV�Sn�79"

�� )LQQV�GHW�QnJUD�NRPPHQWDUHU�WLOO�EORJJLQOlJJHQ"�9DG�VWnU�GHW�L�GHP"

�� %HK|YHU�PDQ�YDUD�PHU�NULWLVN�WLOO�HQ�EORJJ�lQ�WLOO�HQ�DUWLNHO�L�HQ�WLGQLQJ� 
� HOOHU�HWW�LQVODJ�Sn�79"�9DUI|U�L�Vn�IDOO"

�� ,�DYVQLWWHW�$�WKUHDG�LQ�WKH�ZHE�Vn�IUDPKnOOV�LQWHUQHW�RFK�VRFLDOD� 
 medier som ett sätt för medborgarna att öka sin makt gentemot  
 politiker och vanliga medier. Vad tycker du i frågan, efter att du sett  
 avsnittet och undersökt bloggar?

�� 9DG�lU�GHW�I|U�VNLOOQDG�PHOODQ�EORJJDU�RFK�WUDGLWLRQHOOD�PHGLHU"

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Kopieringsunderlag
Nothing but the truth – frågor till avsnittet

Förståelsefrågor:

�� 9LONHQ�ELOG�InU�GX�DY�6WHYH�*LOOV�VKRZ"�bU�GHW�HWW�EUD�XSSOlJJ�I|U�HWW� 
 politiskt pratprogram tycker du?
�� &LWL]HQV�8QLWHG�VWDUWDGHV�I|U�DWW�I|UD�XW�GH�NRQVHUYDWLYD�EXGVNDSHQ�� 
 eftersom grundarna tyckte att de saknades i media. Hur uppfattar du  
� LQLWLDWLYHW"�9LOND�I|U��RFK�QDFNGHODU�´QQV�PHG�HQ�VnGDQ�RUJDQLVDWLRQ"� 
 Har vi något liknande i Sverige?
�� )R[�1HZV�LGp�lU�DWW�VNDSD�HQ�]RQ�GlU�WLWWDUQD�LQWH�XWVlWWV�I|U�GHQ� 
 splittring som blandad budskap kan ge. Hur ser du på detta? Vilka för-  
� RFK�QDFNGHODU�´QQV"�)|U�YHP"
�� (Q�SURIHVVRU�L�MRXUQDOLVWLN�NULWLVHUDU�)R[�1HZV��9DG�JnU�KHQQHV�NULWLN�XW� 
 på?
�� ,VUDHOLVND�DUPpQ�SURGXFHUDU�HJHW�PDWHULDO�I|U�DWW�PHGLD�VND�In�GHO�DY� 
� GHUDV�V\Q�Sn�YHUNOLJKHWHQ��9LOND�I|U��RFK�QDFNGHODU�´QQV�PHG�GHW"�%OLU� 
 det en bättre och rättvisare bild av verkligheten när även deras pers- 
 pektiv erbjuds, eller handlar det om ren propaganda?

5HµHNWHUDQGH�IUnJRU�

�� 3HQJDU��lJDQGH�RFK�I|UPHGOLQJ�DY�Q\KHWHU�lU�WUH�IDNWRUHU�VRP� 
� SnYHUNDU�YDUDQGUD��bU�GHW�|YHUKXYXGWDJHW�P|MOLJW�DWW�HWW�I|UHWDJ�� 
� YDUV�V\IWH�lU�DWW�WMlQD�SHQJDU��NDQ�SURGXFHUD�Q\KHWHU�RFK� 
� UHSRUWDJH�VRP�LQWH�YlMHU�I|U�IDNWD"

�� 2EHURHQGH�PHGLD�VlJV�YDUD�O|VQLQJHQ��9DG�LQQHElU�GHW"�)LQQV� 
� GHW�QnJRQ�REHURHQGH�PHGLD�L�6YHULJH"

�� $YVQLWWHW�1RWKLQJ�EXW�WKH�WUXWK�KDQGODU�IUlPVW�RP�86$�RFK�GHUDV� 
� 79�SURJUDP��.DQ�QL�VH�GHQQD�XWYHFNOLQJ�L�6YHULJH"

�� bU�GHW�PHGLDV�DQVYDU��RFK�GlUPHG�GHUDV�«IHO«��DWW�GHW�VHU�XW�VRP� 
� GHW�J|U"�(OOHU�lU�GHW�YL�PHGLHNRQVXPHQWHU�VRP�KDU�DQVYDU"�3n� 
� YLOND�VlWW�E|U�DQVYDUHW�DQYlQGDV�L�Vn�IDOO��I|U�DWW�PHGLD�VND�NXQQD� 
� KD�GHQ�NULWLVND�UROO�VRP�lU�YLNWLJ�L�HQ�IXQJHUDQGH�GHPRNUDWL"

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Kopieringsunderlag
Nothing but the truth
Instruktion till analys av ett reportages användning av källor och information

1. Avsändare: Vem är avsändaren i era artiklar? Är det tidningens egen 
nyhet eller är den hämtad från ett annat medium? Har de en korrespon-
dent på plats eller har de fått materialet av någon annan? Är det en av 
tidningens journalister som skrivit, eller en frilans? 

2. Bilder: Varifrån kommer bilderna i era valda artiklar? Är de tagna nu 
eller är det arkivbilder? Hade någon annan bild passat bra eller bättre? 
Varför?

3. Urval: Vilka källor hämtar journalisten uppgifter ifrån? Vem är det som 
får uttala sig? Kommer båda sidor till tals, om artikeln handlar om en 
fråga man kan ha olika åsikter om? Kan ni komma på någon annan per-
son eller som expert är berörd av frågan som kunde getts utrymme? 

4. Fakta och påståenden: Vad i inslaget är fakta eller påståenden? Kan ni 
kontrollera om det stämmer? Hur går ni tillväga då?

5. Slutsatser och åsikter: Vad i inslaget/artikeln är åsikter eller slutsatser 
från de intervjuade? Finns det åsikter eller slutsatser som journalisten 
själv presenterar? Finns det åsikter som inte kommer fram i reportaget? 
Finns det slutsatser som man kan dra av källorna, men som inte tas upp?

5HµHNWHUDQGH�IUnJRU

9LOND�YDO�KDU�JMRUWV�L�HUD�XQGHUV|NWD�UHSRUWDJH"�

9DUI|U�KDU�PDQ�YDOW�DWW�SXEOLFHUD�GHW�KlU�UHSRUWDJHW�WURU�GX��NRSSOD�
JlUQD�WLOO�9DG�lU�HQ�Q\KHW�"�

.ODUDU�GHQ�HU�NlOONULWLVND�JUDQVNQLQJ"�

)LQQV�GHW�QnJRQ�SHUVRQ��RUJDQLVDWLRQ�HOOHU�I|UHWDJ�VRP�NDQ�WMlQD�Sn�
DWW�LQIRUPDWLRQHQ�VSULGV"�

+DU�MRXUQDOLVWHQ�OnWLW�µHUD�VWnQGSXQNWHU�NRPPD�IUDP"�

+XU�KDU�GHW�NXQQDW�SnYHUND�UHSRUWDJHWV�LQQHKnOO�RFK�YLQNHO"�

bU�GHW�W\GOLJW�YDG�VRP�lU�IDNWD�SnVWnHQGHQ�RFK�YDG�VRP�lU�VOXWVDW�
VHU�nVLNWHU"�

)XQGHUD�Sn�RP�HUW�UHSRUWDJH�lU�VDNOLJW�RFK�REMHNWLYW��%|U�DOOD�UHSRU�
WDJH�YDUD�GHW"

 Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Vad är en nyhet?

En nyhet ska vara:

�� $NWXHOO��*DPOD�Q\KHWHU�KDU�OlVDUHQ�UHGDQ�K|UW�HOOHU�OlVW�RP�
�� ,QWUHVVHUD�PnQJD��7LGQLQJDU��79�RFK�UDGLR�YlQGHU�VLJ�WLOO�DOOD�
�� ,QWUlIID�QlUD��9L�lU�PHU�LQWUHVVHUDGH�DY�GHW�VRP�KlQGHU�QlUD�RVV�HOOHU��
 där människor “hemifrån” är inblandade (närhetsprincipen, både geo- 
� JUD´VN�RFK�NXOWXUHOO���

Andra saker som har betydelse: 

�� 0HGLD�YLOO�KHOVW�YDUD�H[NOXVLYD�PHG�HQ�Q\KHW
�� 1\KHWHQ�EHUlWWDU�RP�QnJRW�VRP�lU�|YHUUDVNDQGH�HOOHU�RYDQOLJW
�� 1\KHWHQ�KDQGODU�RP�QnJRQ�ªRIIHQWOLJ�SHUVRQ«
�� 1\KHWHQ�DYVO|MDU�IHODNWLJKHWHU�L�VDPKlOOHW
�� 1\KHWHQ�KDQGODU�RP�ODJ��HOOHU�UHJHOEURWW
�� 1\KHWHQ�KDU�HQ�UROLJ�YLQNHO
�� 'HW�´QQV�EUD�ELOGHU�WLOO�Q\KHWHQ
�� 'HW�KDQGODU�RP�GHQ�OLOOD�PlQQLVNDQV�NDPS�PRW�PDNWHQ

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.

Fortsättning på kopieringsunderlag till: Nothing but the truth



Kopieringsunderlag
What’s on tonight – frågor till avsnittet

Förståelsefrågor 

��9LOND�RUVDNHU�DQJHV�L�DYVQLWWHW�WLOO�DWW�IULKHWVU|UHOVHQ�L�7HOHQJDQD��,QGLHQ�� 
� InU�Vn�OLWH�SXEOLFLWHW�MlPI|UW�PHG�,VUDHO�3DOHVWLQD�NRQµLNWHQ�RFK�GHQ� 
 arabiska våren?
��+XU�I|UNODUDU�Q\KHWVXSSOlVDUHQ�RFK�SURGXFHQWHQ�Sn�ORNDO�79�L�7XFVRQ�� 
 Arizona, hur nyheterna valts ut till kvällens sändning? Vad har de tagit  
 hänsyn till?
��9DG�EHUlWWDU�GHQ�IUDQVND�NYLQQDQ�RP�VLWXDWLRQHQ�L�$IJKDQLVWDQ"�9DUI|U� 
 är Europa intresserade av Afghanistan, menar hon?
��9LOND�PHWRGHU�DQYlQGHU�VWDWHQ��UHJHULQJHQ�RFK�NRPPXQLVWSDUWLHW�L� 
 Vietnam för att kontrollera media?
��35�NRQVXOWHU�SUDWDU�RP�KXU�GH�VNDSDU�Q\KHWHU�VRP�VND�EOL�VWRUD�RFK� 
 attrahera media. Vilka är de viktiga ingredienserna?
��&ODHV�-%�/|IJUHQ�MlPI|U�79�LQVODJ�PHG�SDSSHUVWLGQLQJDU��9LOND�lU�KDQV� 
 slutsatser?

5HµHNWHUDQGH�IUnJRU

�� 9DUI|U�lU�GHW�HWW�SUREOHP�DWW�MRXUQDOLVWHU�YlOMHU�Q\KHWHU�HIWHU� 
� SROLWLN��LGHRORJL�RFK�WUDGLWLRQ"�,�6YHULJH�VHU�YL�RIWDVW�LQWH�P\FNHW� 
� Q\KHWHU�IUnQ�W�H[�$IULND�RFK�/DWLQDPHULND��PHQ�YDG�lU�SUREOHPHW� 
� PHG�GHW"�

�� 5HGDQ�Sn����WDOHW�VNUHY�PHGLHIRUVNDUHQ�1HLO�3RVWPDQ�DWW�YL� 
� NRPPHU�DWW�EOL�XQGHUKnOOQD�WLOO�G|GV�IUDPI|U�YnUD�VNlUPDU��Gn� 
� IUlPVW�79�DSSDUDWHU���+DQ�YDU�VWDUNW�NULWLVN�WLOO�DWW�PHGLD�L�Vn�VWRU� 
� XWVWUlFNQLQJ�YlOMHU�DWW�VHUYHUD�WLWWDUQD�XQGHUKnOODQGH� 
� YDUGDJOLJKHWHU��+nOOHU�GX�PHG�KRQRP"�9DUI|U�YDUI|U�LQWH"

�� «$OOW�YL�YLOO�KD�lU�XQGHUKnOOQLQJ��2P�GHW�LQWH�lU�XQGHUKnOODQGH�YLOO� 
� YL�LQWH�KD�GHW��2FK�GHW�lU�IDUOLJW��I|U�GHW�DUEHWH�VRP�OLJJHU�EDNRP� 
� GHPRNUDWL�lU�LQWH�Vn�XQGHUKnOODQGH��lUOLJW�WDODW�«�6n�VlJHU� 
� SURIHVVRUQ�L�PHGLHNXQVNDS�L�LQOHGQLQJHQ�WLOO�DYVQLWWHW��9HP�VND�WD� 
� DQVYDU�I|U�GHPRNUDWLQ"�2FK�KXU"

�� 9LOND�RUVDNHU�NDQ�GX�VH�WLOO�DWW�PHGLD��Vn�VRP�GHQ�IUDPVWlOOV�L� 
� DYVQLWWHW��VHU�XW�VRP�GHQ�J|U"�bU�QnJRQ�RUVDN�W\QJUH�lQ�GH� 
� DQGUD"

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Kopieringsunderlag
What’s on tonight
Vad blir en nyhet? Instruktion till att undersöka nyhetsproduktioners 
nyhetsvärdering relaterad till deras målgrupp och intäkter.

Titta på tidningens förstasida eller presentationen av huvudnyheterna och 
diskutera:

�� 9LONHQ�lU�GH�WUH�YLNWLJDVWH�Q\KHWHUQD"�

�� 8SSI\OOHU�GH�Q\KHWHUQD�QnJUD�DY�NULWHULHUQD�I|U�YDG�VRP�lU�HQ�Q\KHW"� 
 Alla kriterierna?

�� 2P�QnJRQ�DY�Q\KHWHUQD�NQDSSW�XSSI\OOHU�NULWHULHUQD��YDUI|U�WURU�QL�DWW� 
 det ändå har blivit en nyhet?

Ögna igenom tidningen lite snabbt genom att läsa rubriker, ingresser  
och se på bilder.

�� 2P�QL�KDGH�InWW�J|UD�HQ�I|UVWDVLGD�I|U�HU�Q\KHWVSURGXNWLRQ��YLOND� 
 nyheter hade ni valt då? Varför?

�� +XU�VNXOOH�QL�YLOMD�EHVNULYD�HUD�Q\KHWHUV�OlVDUH�WLWWDUH�O\VVQDUH�RFK� 
 målgrupp, om man jämför med de övriga nyheterna? Vem väljer era  
 nyheter?

�� 9DULIUnQ�InU�HUD�Q\KHWHU�RFK�I|UHWDJHW�VRP�SURGXFHUDU�VLQD�LQWlNWHU"� 
� bU�GHW�UHNODP´QDQVLHUDW�HOOHU�VNDWWH´QDQVLHUDW"�2P�NRQVXPHQWHQ� 
 betalar: Är det per månad/år eller per nummer/avsnitt?

�� /nWVDV�DWW�HU�WLGQLQJ�KDU�HQ�DQQDQ�PnOJUXSS�RFK�OlVHNUHWV�lQ�GHQ�KDU�� 
 Skulle ni då välja andra nyheter att sätta på förstasidan? Vilka  
 principer för nyhetsvärdering skulle väga tyngre och vilka skulle vara  
� PLQGUH�YLNWLJD"�)|UNODUD�KXU�QL�WlQNHU��

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



5HµHNWHUDQGH�IUnJRU

�� 9LOND�Q\KHWHU�KnOOHU�K|JVW�NYDOLWHW"�9DG�NlQQHWHFNQDU�L�Vn�IDOO�K|J� 
� NYDOLWHW"

�� 9LOND�Q\KHWVSURGXNWLRQHU�DQVHU�QL�YDUD�PHVW�WYHNVDPPD"�9DUI|U"

�� +XU�VDPYHUNDU�Q\KHWHUQDV�LQWlNWHU�PHG�GHVV�NYDOLWHW"�.DQ�PDQ�VH� 
� QnJRW�VDPEDQG"

�� +XU�VWRU�lU�ULVNHQ�DWW�GH�SUREOHP�VRP�EHVNULYV�L�DYVQLWWHW�:KDWV� 
� RQ�WRQLJKW�VOnU�LJHQRP�L�VYHQVND�PHGLHU"�+XU�NDQ�6YHULJH�J|UD�I|U� 
� DWW�Vn�LQWH�VND�VNH"�9DU�OLJJHU�DQVYDUHW"

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.

Fortsättning på kopieringsunderlag till: What’s on tonight – frågor till avsnittet 



Kopieringsunderlag
Behind bars – frågor till avsnittet

Förståelsefrågor 

��9LOND�lU�RUVDNHUQD�WLOO�DWW�YLHWQDPHVHUQD�LQWH�I|UV|NHU�VW|UWD� 
 kommunistregeringen?

��9LONHQ�UROO�VSHODU�WHNQLNHQ�I|U�GHQ�EXUPHVLVND�IULKHWVNDPSHQ"�+XU�VNXOOH� 
 de göra utan teknik?

��+XU�DQYlQGHU�PRWVWnQGVU|UHOVHQ�NXOWXU�L�%XUPD�RFK�9LHWQDP"�9LOND� 
� I|UGHODU�RFK�QDFNGHODU�´QQV"�

��3n�YLOND�VlWW�VNLOMHU�VLJ�RUVDNHUQD�WLOO�DWW�MRXUQDOLVWHU�RFK�LQIRUPDWLRQ� 
 kontrolleras i Vietnam, Burma och Colombia? Vilka är anledningarna till  
 att mediefrihet motarbetas i länderna?

5HµHNWHUDQGH�IUnJRU�

�� (IWHU�YDG�GX�VHWW�L�LQVODJHW��YDG�VNXOOH�EHK|YD�I|UElWWUDV�L� 
� VDPKlOOVV\VWHPHW�L�&RORPELD�I|U�DWW�VDPKlOOHW�VND�EOL�PHU� 
� GHPRNUDWLVNW�QlU�GHW�JlOOHU�IULKHW�DWW�XWWU\FND�VLQD�nVLNWHU� 
� RFK�EHYDND�PDNWHQ"�9DG�lU�GHW�VRP�´QQV�L�GHW�VYHQVND� 
� VDPKlOOVV\VWHPHW�VRP�VDNQDV�L�GHW�FRORPELDQVND"

�� +XU�WURU�GX�DWW�GHW�SnYHUNDU�YDQOLJD�PlQQLVNRU�L�HWW�ODQG�VRP� 
� %XUPD�HOOHU�9LHWQDP�DWW�LQWH�In�WLOOJnQJ�WLOO�VDNOLJD�Q\KHWHU�RP�GHW� 
� HJQD�ODQGHW"�+XU�SnYHUNDU�GHW�GHUDV�ELOG�DY�YHUNOLJKHWHQ"

�� ,.($�KDU���������DQVWlOOGD�L�9LHWQDP��KWWS���ORWLGQLQJHQ� 
� VH��������������������MREEDU�W�LNHD�L�YLHWQDP����6HU�GX�QnJRW� 
� SUREOHP�PHG�GHW��HIWHU�YDG�GX�VHWW�RP�9LHWQDP�L�DYVQLWWHW"�

�� 9LHWQDP�lU�RFNVn�HWW�YDQOLJW�PnO�I|U�VYHQVND�WXULVWHU"�%RUGH� 
� YHUNOLJHQ�VYHQVNDU�nND�WLOO�HQ�VnGDQ�GLNWDWXU"�9DUI|U�YDUI|U�LQWH"

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Kopieringsunderlag

Behind bars – undersökningsuppgift

�� 9DG�L�GLWW�UHSRUWDJH�KDU�NXQQDW�NRPPD�IUDP�WDFN�YDUH�GHQ�VYHQVND� 
 pressfrihet? Markera i texten och visa med exempel ur artiklarna hur 
 svensk pressfrihet fungerar för en journalists arbete. Använd begrepp 
 som tryckfrihetsförordning, yttrandefrihetsgrundlagen, 
 offentlighetsprincipen, meddelarfrihet/anonymitet/källskydd, censur, 
 och pressens etiska regler för att genomföra din analys.

�� 6DPPDQIDWWD�GLQ�DQDO\V�VNULIWOLJW�L�SXQNWIRUP�

�� 5HµHNWHUD�NULQJ�KXU�YLNWLJW�HWW�UHSRUWDJH�DY�GHQ�VRUW�GX�MXVW�DQDO\VHUDW� 
� lU�I|U�GHQ�VYHQVND�GHPRNUDWLQ��-lPI|U�PHG�%XUPD��9LHWQDP�RFK� 
 Colombia.

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



Kopieringsunderlag 
Just say yes - frågor till avsnittet

Förståelsefrågor:

�� )|UNODUD�NRUW�PHG�HJQD�RUG�RFK�H[HPSHO�YDG�YDUMH�|YHUWDOQLQJVSULQFLS� 
 går ut på:

�� ¨�cWHUJlOGDQGH

�� ¨�.QDSSKHW

�� ¨�$XNWRULWHW

�� ¨�/LNKHW

�� ¨�6RFLDOD�EHYLV

�� ¨�.RQVHNYHQV

�� $NWLYLVWHQ�VRP�WLOOK|U�JUXSSHQ�VRP�OnWVDV�YDUD�'RZ�&KHPLFDOV� 
 representanter, säger att de bluffade i syfte att ”Vi skulle fråga oss  
 varför Dow inte tar sitt ansvar. Varför kräver vi inte det?”. Vilka  
 personer/grupper tror du att han menar när han säger ”vi” i det här  
 sammanhanget? Och hur skulle ”vi” kunna kräva ansvar?

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



5HµHNWHUDQGH�IUnJRU�

�� .lQQHU�GX�LJHQ�GHW�PDQQHQ�EHVNULYHU�DOOUD�I|UVW�L�´OPHQ�¨�DWW�PDQ� 
� DFFHSWHUDU�RFK�VlJHU�MD�WLOO�I|UVlOMDUH�RFK�OLNQDQGH��IDVW�PDQ�� �
� HJHQWOLJHQ�LQWH�YLOO�ULNWLJW"

�� bU�GHW�VDQQROLNW�RFK�ULPOLJW�DWW�YL�PlQQLVNRU�IXQJHUDU�Vn�HQNHOW�DWW� 
� YL�UHDJHUDU�MXVW�Vn�VRP�SURIHVVRU�5REHUW�&LDOGLQL�VlJHU�Sn�GHVVD��
� VH[�KDQGOLQJDU��|YHUWDOQLQJVSULQFLSHUQD�"�6WlPPHU�GHW�YHUNOLJHQ"��
� 0RWLYHUD�YDUI|U�GX�lU�SRVLWLY�HOOHU�NULWLVN�

�� (Q�DQQDQ�WHRUL�NULQJ�H[HPSOHW�PHG�+DUU\�3RWWHU�E|FNHUQD�VNXOOH��
� NXQQD�YDUD�DWW�RP�PDQ�YlOMHU�DWW�EOL�HWW�+DUU\�3RWWHU�IDQ�Vn�YlOMHU��
� PDQ�DWW�EOL�HQ�GHO�L�HQ�JHPHQVNDS�GlU�PDQ�WUlIIDU�YlQQHU�HWF��$WW��
� N|SD�VMlOYD�E|FNHUQD�EOLU�HQ�XQGHURUGQDG�GHO��$WW�N|D�J|U�PDQ��
� I|U�DWW�J|UD�QnJRW�VSHFLHOOW�PHG�VLQD�YlQQHU�VQDUDUH�lQ�DWW�In� 
� WDJ�Sn�ERNHQ�LQQDQ�I|UVWD�XSSODJDQ�lU�VOXW��9LONHQ�WHRUL�|YHU�� �
� PlQQLVNDQV�EHWHHQGH�KlU�YHUNDU�ULPOLJDVW"�9DG�EDVHUDU�GX�GHQ��
� nVLNWHQ�Sn"

�� 3URIHVVRU�&LDOGLQL�PHQDU�DWW�GHW�lU�VDPPD�PHNDQLVP�VRP�InU�� 
� RVV�DWW�YlOMD�GHQ��SnVWnWW��SRSXOlUDVWH�UlWWHQ�VRP�InU�PlQQLVNRU� 
� DWW�EOL�QD]LVWHU��6RP�DUJXPHQW�I|U�GHWWD�IUDPKnOOHU�KDQ�DWW� 
� QD]LVWHUQD�DOOWLG�WDODGH�LQI|U�IXOOD�DUHQRU��+nOOHU�GX�PHG�RP� 
� &LDOGLQLV�UHVRQHPDQJ"�9DUI|U�YDUI|U�LQWH"

�� %UXNDU�GX�DQYlQGD�QnJRQ�DY�GHVVD�|YHUWDOQLQJVSULQFLSHU�I|U�DWW� 
� In�GLQ�YLOMD�IUDP"�,�YLOND�VLWXDWLRQHU"�+XU�EUXNDU�GHW�IXQJHUD"

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.

)RUWVlWWQLQJ�Sn�NRSLHULQJVXQGHUODJ�WLOO��-XVW�VD\�\HV�¨�IUnJRU�WLOO�DYVQLWWHW�



Kopieringsunderlag
Just say yes

Fundera på det senaste större inköpen ni gjorde. 

��9DG�´FN�GLJ�DWW�N|SD�SURGXNWHQ�HOOHU�WMlQVWHQ"

��+XU�VHU�UHNODPHQ�XW�WLOO�GH�SURGXNWHUQD"�

��9LOND�DY�GHVVD�|YHUWDOQLQJVSULQFLSHU�´QQV�PHG�L�PDUNQDGVI|ULQJHQ"�

��(WW�PRGHUQW�VlWW�DWW�PDUNQDGVI|UD�SURGXNWHU�WLOO�XQJGRPDU��VRP�RIWD� 
� lU�EHW\GOLJW�YDVVDUH�Sn�DWW�JHQRPVNnGD�UHNODP�lQ�lOGUH���lU�DWW�OnWD� 
 dem inspireras av produkter som används av rätt personer vid rätt  
 tillfällen. De typiska exemplen då detta är artister och sportstjärnor som  
 blir sponsrade av klädmärken eller liknande. Ett annat är produkt- 
� SODFHULQJ�L�´OPHU��9LONHQ�YLOND�|YHUWDOQLQJVSULQFLSHU�IDOOHU�GHQ�VRUWHQV� 
 reklam under?

��+DU�QL�VHWW�QnJUD�DY�HUD�LQN|S�PDUNQDGVI|UDV�Sn�GHW�VlWWHW"

Robert Cialdinis övertalningsprinciper:
Återgäldande. Exempel: Utnyttjas av livsmedelsaffären som bjuder alla barn på 
gratis bananer. Vi tror att vi tjänar på det men känslan att vilja ge tillbaka gör att vi 
köper något.

Konsekvens. Exempel: Vi vill gärna se oss som någon med orubblig uppfattning. 
Ber du mig att offentligt säga att jag ger pengar till Amnesty, kommer jag troligen 
att göra det senare.

Sociala bevis. Exempel: Vi är mer benägna att göra något som vi ser att många 
andra människor har gjort.

/LNKHW��([HPSHO��2P�GX�NlQQHU�LJHQ�GLJ�L�QnJRQ�SHUVRQ�HOOHU�VLWXDWLRQ��lU�GX�PHU�
benägen att lyssna  och därmed säga “ja” till en begäran.

Auktoritet. Exempel: “Fyra av fem tandläkare rekommenderar att du använder den 
här tandkrämen”.

Knapphet. Exempel: Alla som rivit runt i en reakorg vet hur övertygande begrän-
sad tid och en begränsad mängd erbjudanden är.

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.


