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MEDIALIZED
Lärarhandledning till UR:s programserie  
om den globala mediebranschen och  
dess konsumenter 
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Inledning
I UR:s serie Medialized, en skildring och problematisering av den globala medie-
branschen, får eleverna följa med till över 15 länder där de får möta journalister, 
mediekonsumenter och de som försöker påverka och styra medierna. Hur och var-
för vinklas ett reportage? Och hur ser arbetssituationen ut för journalister runt om 
i världen? Syftet med serien är att göra tittaren mer mediekritiskt inställd genom 
att förstå under vilka förutsättningar som den medialiserade verkligheten skapas.

För att de sju fristående avsnitten ska göra avtryck och inspirera eleverna till att 
ifrågasätta både mediernas och den egna rollen i skapandet av vår medialiserade 
verklighet, så finns här ett undervisningsmaterial. Materialet, främst anpassat för 
gymnasieelever, är utformat så att eleverna ska kunna se samband, få överblick 
och upptäcka sammanhang. Uppgifterna är kopplade till varje enskilt avsnitts 
frågeställning, och innehåller både konkreta frågor till vad som visas i avsnittet 
och reflekterande frågor kring den egna uppfattningen och erfarenheten om och 
av avsnittets kärna. Man kan arbeta med flera avsnitt, eller bara välja ett. Till varje 
avsnitt finns också en undersökande uppgift där eleverna får lösa problem, prova 
egna antaganden och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. 
Kopieringsunderlag finns till alla frågor och instruktioner, likaså finns tips på lämp-
ligt mediematerial eleverna kan använda i sina undersökningar. Allt med syftet att 
eleverna ska, som det preciseras i inledningen till läroplanen för gymnasiet 2011,  
”kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt”. 

Medialized passar till samhällskunskapen, men också på den samhällsvetenskap-
liga inriktningen medier, information och kommunikation, där det i läroplanen står 
att eleverna ska ges ”möjlighet att undersöka hur media påverkar människor indi-
viduellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur 
vår omvärldsuppfattning formas.” 



3

Your place or mine? 
Konflikten mellan israeler och palestinier fördjupas när medier skildrar konflikten 
på så olika sätt. Efter att i tre veckor ha filmat i Israel och på Gazaremsan klippte 
UR:s reportageteam ur samma råmaterial ihop två versioner - en Israelvänlig och 
en Palestinavänlig. I avsnittet Your place or mine så visas tittarna hur material till 
reportage kan väljas ut och vinklas på ett sätt som är allt annat än sakligt och 
objektivt. 

Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap
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Your place or mine?  
Frågor till avsnittet

Du behöver: Avsnittet Your place or mine? som finns att streama 
här: http://urplay.se/164395. Frågorna till avsnittet, vilka finns som 
kopieringsunderlag.

Tidsåtgång: Ca en lektion á 60 minuter. Avsnittet är 30 minuter långt.

Syfte: Målet är att eleverna ska uppfatta och reflektera kring avsnittets 
kärnfråga om hur nyheter vinklas. 

Genomförande: 
Frågorna till avsnittet Your place or mine är indelade i tre delar. I första 
avdelningen finns frågor av förståelsekaraktär som pekar på avsnittets viktigare 
punkter. De kan med fördel delas ut före visningen av avsnittet. Sedan följer 
reflekterande frågor som passar bra som utgångspunkt för diskussion. Slutligen 
ges också tips på några mer undersökande uppgifter i anslutning till avsnittet.

Materialet ska förstås användas selektivt beroende på elevernas/studenternas 
kunskaper och erfarenheter på området. Vissa grupper behöver säkert en längre 
stund till att strukturera vad de känner till om Israel-Palestina-konflikten innan 
de ser avsnittet, medan andra grupper säkert kan gå på de mer reflekterande 
frågorna direkt. Välj ut de frågor som passar gruppen bäst.

Ett bra sätt att förbereda en diskussion där inläggen är genomtänkta och många 
elever kan komma till tals, är att låta dem skriva svar på frågorna först. Eftersom 
avsnittet finns tillgängligt på URplay fram till juni 2012 så kan eleverna också få i 
uppgift att se avsnittet hemma.
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Kopieringsunderlag 
Your place or mine? Frågor till avsnittet

Förståelsefrågor:

• Varför ville Janines chef på den världsomspännande  
 nyhetsbyrån Reuters inte att ordet terrorist ska användas, utan   
 självmordbombare, tänker du?

• I flera inslag pratas det om raketer som skjuts från Gazaremsan och in i 
 den närmaste israeliska staden. Hur många raketer rör det sig om?  
 Vilken uppgift verkar mest trovärdig?

• Smuggeltunnlarna tas upp ur olika perspektiv i inslagen. Vad används  
 de till, påstår de olika källorna? Går det att verifiera någon av  
 uppgifterna?

• Vilka är möjligheterna för utländska journalister att rapportera från  
 Gaza, uppges det? Vilken uppgift är mest trovärdig i sammanhanget?  
 Om du skulle vilja kolla upp fakta i frågan: hur skulle du gå tillväga?

• Vad är problemen med att använda ord som ockupation eller
 bosättningar? Vad betyder de i sammanhanget?

• Fixaren säger att hans uppgift är att visa journalister sanningen. Har du  
 någon kommentar till det?

• Vilka råd ger medieanalytikern för att en vanlig människa ska förstå  
 Israel-Palestina-konflikten?

Reflekterande frågor

•	 Vilket	reportage	är	mest	likt	de	du	sett	i	svensk	TV?

•	 Tror	du	ett	reportage	om	konflikten	ser	annorlunda	ut	 
	 i	USA,	Tyskland	eller	Jordanien	jämfört	med	Sverige?	Annorlunda	 
	 på	vilket	sätt?	Varför?

•	 Om	verkligheten	om	Gazaremsan	skulle	skildras	–	vad	borde	då	 
	 vara	med	i	reportaget?

•	 Hur	kan	man	veta	om	ett	nyhetsreportage	är	vinklat	eller	inte?	

•	 Går	det	att	skapa	ovinklade	nyhetsreportage?	Varför/varför	inte?

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.
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Undersöka avsnittet:

•	 Titta	på	delreportagen	(om	Gazaremsan,	raketer	och	 
	 smuggeltunneln,	barnpropaganda)	utan	att	ha	ljud	på.	Lägg	 
	 märke	till	urvalet	av	bilderna	och	hur	de	är	klippta.	Vad	ser	du?	 
	 Vilka	är	skillnaderna?	

•	 Vilka	personer	kommer	till	tals	i	avsnittets	olika	delreportage?	 
	 Vilken	sida	tillhör	de	i	konflikten,	vilket	intryck	ger	de,	vilka	ord	 
	 använder	de	när	de	pratar?	Har	de	någon	titel	eller	är	de	”bara”	 
	 människor?	Är	det	några	personer	ni	tycker	saknas?

 

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.
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Your place or mine? 
– undersökningsuppgift
I den här övningen får eleverna själva se vad som händer i rapporteringen då bara 
en sida kommer till tals. Eleverna väljer själva bilder och formuleringar som stödjer 
den valda sidan.

Du behöver: Exempel på aktuella nyheter, se exempel nedan. Instruktion 
till övningen (finns som kopieringsunderlag). Övningen lämpar sig bäst 
med tillgång till datorer, men går även att göra utan.

Tidsåtgång: Ca en-två lektioner á 60 min för eleverna arbeta med öv-
ningen beroende på krav på textomfång, samt ytterligare tid för dem att 
redovisa.

Syfte: Idén med övningen är att eleverna ska upptäcka hur enkelt det är 
att vinkla ett material och ändå få det att verka trovärdigt. Förhoppning-
en är att de genom detta ska bli mer källkritiska till medier och leta dolda 
agendor.

Här finns några artiklar som passar bra att vinkla om:
Svenska Dagbladet: Om Mats Odells försök att bli partiledare i (kd):
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kdare-kraver-att-odell-drar-sig-ur_6715755.svd

Aftonbladet: Om Juholts avslutade förlåt-turné:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14092220.ab

Sydsvenskan: Om Tunisiens väg till demokratiskt val genom den arabiska våren:
http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1592658/ 
Tunisisk-gnista-tande-folkens-vrede.html

Sydsvenskan: Om rättegången för den amerikanske soldaten som läckt till  
Wikileaks:
http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1592424/ 
Soldaten-Bradley-Manning-infor-ratta.html

Dagens Nyheter: Om prins Carl Philips design:
http://www.dn.se/livsstil/intervjuer/en-blablodig-hovleverantor
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Genomförande:
• Låt klassen se ”Your place or mine” och diskutera innehållet.

• Förklara uppgiftens tanke och tillvägagångssätt, dvs att eleverna ska  
 rapportera om en aktuell nyhet, men bara ur den ena sidans  
 perspektiv. De ska skriva ett eget reportage och överdriva vinkeln 
 men ändå få det att framstå som trovärdigt. Fler exempel på 
 journalistisk vinkel finns här: http://www.mediekompass.se 
 component/content/article/91-goera-skoltidning/ 
 1777-att-skriva-reportage-foer-elever

Vinkeln kan med fördel väljas så att nyhetsvärdet ökar, d v s att något av de 
kriterier för vad som är en nyhet inkluderas i vinkeln. Exempel: En notis som 
handlar om en väpnad konflikt i ett avlägset land kan vinklas så att den handlar 
om flyktingarnas situation från landet i Sverige och hur de försöker bidra till 
kampen i sitt hemland. En sådan vinkel ökar närheten och kan också inkludera den 
lilla människans kamp och/eller felaktigheter i samhället. 

• Dela ut instruktionerna och låt eleverna välja nyhet. Förslagsvis kan de 
 arbeta i par.

• När alla är klara kan de läsa varandras och ge respons.

• Avslutningsvis kan det diskuteras hur man som mediekonsument kan 
 lära sig se vinklade nyheter.
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Kopieringsunderlag
Your place or mine?

Instruktion till att skriva en vinklad artikel

• Välj en aktuell nyhet som kan passa att skriva ur en vassare vinkel. Välj  
 er vinkel.
• Utgå från artiklar om nyheten och klipp och klistra formuleringar från  
 artiklarna, men arbeta om så att er valda vinkel förstärks. Tänk särskilt  
 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.” 

• Leta bilder på nätet som kan passa er vinkel bättre än de som fanns i  
 de ursprungliga artiklarna.
• Fundera till sist på en passande rubrik till artikeln. Vad skulle ni skriva  
 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.
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The power of pictures
En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi  
möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad 
flicka under Vietnamkriget och Parisfotografen Katrin Jacobson som använder sig 
av konstfotografi i kampen mot övergrepp på barn. Inslagen i avsnittet visar hur 
bilder används på olika sätt i media.

Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap
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The power of pictures – 
frågor till avsnittet

Du behöver: Avsnittet The	power	of	pictures som finns att streama här: 
urplay.se/164396urplay.se/164396
Frågorna till avsnittet, vilka finns som kopieringsunderlag.

Tidsåtgång: Ca en lektion á 60 minuter. Avsnittet är 30 minuter långt.

Syfte: Målet är att eleverna ska uppfatta och reflektera kring avsnittets 
kärnfråga om hur bilder kan användas för att påverka oss i medier.

Genomförande:
Frågorna till avsnittet The	power	of	pictures är indelade i två delar. I första 
avdelningen finns  frågor av förståelsekaraktär som pekar på avsnittets viktigare 
punkter. De kan med fördel delas ut före visningen av avsnittet. Sedan följer 
reflekterande frågor som passar bra som utgångspunkt för diskussion. 

Materialet ska förstås användas selektivt beroende på elevernas/studenternas 
kunskaper och erfarenheter på området. Välj ut de frågor som passar gruppen 
bäst.

Ett bra sätt att förbereda en diskussion där inläggen är genomtänkta och många 
elever kan komma till tals, är att låta dem skriva svar på frågorna först. Eftersom 
avsnittet finns tillgängligt på URplay fram till juni 2012 så kan eleverna också få i 
uppgift att se avsnittet hemma.



12

Kopieringsunderlag 
The power of pictures – Frågor till avsnittet

Förståelsefrågor:

• Mannen som intervjuas i det första inslaget ger palestinierna kameror  
 för att utjämna balansen mellan dem och israelerna. På vilket sätt kan  
 kamerorna bidra?

• Paparazzifotografen menar att han är en riktigare fotograf är  
 fotojournalister. Hur argumenterar han för det? Håller du med honom?

• Inslaget om den indiska flickan fokuserar hela tiden på att hon vill visa  
 sitt ansikte i media. Vad är så speciellt med det?

• Vad är Katrin Jakobsens mål med sina bilder och hur gör hon för att få  
 människor att beröras? Är det konst eller politik? 

• Varför är just serier ett så bra vapen mot diktatorer och dåligt  
 fungerande demokratier, menar amerikanen som arbetar på  
 organisationen för politiska serier?

Reflekterande frågor:

•	 I	inslaget	om	paparazzis	i	Los	Angeles	så	pratar	fotograferna	om	 
	 att	Hollywood	idag	handlar	om	produkter	och	säljbarhet.	Många	 
	 klagar	på	paparazzis,	men	vilken	roll	spelar	de	i	just	det	 
	 Hollywood	som	handlar	om	säljbarhet?

•	 Historikerna	Dick	Harrison	framhåller	stora	ledares	vilja	att	 
	 framställa	sig	själva	som	starka	ledare	inför	sitt	folk.	På	vilket	sätt	 
	 gäller	det	idag?	Hur	kontrollerar	t	ex	Barack	Obama,	kungen	eller	 
	 Fredrik	Reinfledt	bilden	av	dem	själva?

•	 Skulle	en	bild	idag	kunna	få	samma	genomslag	som	bilden	på	 
	 napalmflickan?	Varför/varför	inte?	

•	 I	ett	inslag	så	säger	de	att	vi	har	mångdubbelt	fler	bilder	omkring 
	 oss	idag	än	för	några	decennier	sedan.	Gör	det	att	vi	blir	mer 
	 uppmärksamma	på	bilderna	runtomkring	oss,	eller	mindre?	Hur	 
	 argumenterar	du	för	ditt	svar?

•	 Att	vara	kritiska	till	fakta	i	form	av	texter	är	viktigt	att	lära	sig	i	 
	 skolan.	Borde	det	finnas	mer	undervisning	om	bilder?	Vad	borde	 
	 svenska	elever	lära	sig	i	så	fall?

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.
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The power of pictures – 
undersökningsuppgift
I den här övningen får eleverna fundera på bilder ur både ett traditionellt och ett 
mer utmanande perspektiv. 

Du behöver: Längre artiklar eller reportage med bilder – gärna många 
bilder. Det behövs lika många reportage som klassens deltagare delat på 
fyra. Instruktion till övningen (finns som kopieringsunderlag). 

Tidsåtgång: Max en lektion á 60 min.

Syfte: Idén är att eleverna, genom att själva få analysera bilder eller kon-
struera bildillustrationer till artiklar, ska få upp ögonen för hur bilder kan 
användas i media – för att bevara och bekräfta det redan kända, eller för 
att få oss att se en företeelse på ett nytt sätt.

Här finns länkar till några bildreportage på webben:
Ett kortare bildreportage om klimathotets påverkan på utvecklingsländer:
http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet-2009/minst-skyldig---mest-drabbad

Ett kortare bildreportage om turism i militärdiktaturen Burma:
http://www.svd.se/resor/det-moderna-rangoon_6697929.svd

Ett längre bildreportage om en skjuten 16-årig flyktingpojke:
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1589647/ 
Vannerna-vill-inte-att-Mushtaba-ska-bli-glomd.html

En artikel med bilder från en skolskjutning på ett college i USA:
http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1588462/ 
Uppgifter-om-skottlossning-pa-Virginia-Tech.html

En artikel med bilder om en kenyansk bonde som ställer om till ekologisk odling:
http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1588113/ 
Min-onskan-ar-att-lamna-varlden-lite-battre-an-den-var-nar-jag-foddesrdquo.html

Om eleverna klarar material på engelska så finns många bildreportage samlade 
här: http://www.reportage.org/Archive/archive.html

Ett enklare alternativ är att några dagar innan klippa ur längre artiklar med bilder 
och större bildreportage ur dagstidningar. På så sätt blir det också aktuellare. Du 
kan också beställa klassuppsättningar av dagstidningar. Här finns information: 
http://www.mediekompass.se/lararmaterial/bestaella-tidningar
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Genomförande:
• Dela in klassen i två delar och låt eleverna arbeta parvis. Halva klassen  
 ska få bilderna klippta ur artiklarna och analysera dem och andra  
 hälften av eleverna ska få artiklarna och själva fundera ut passande  
 bilder.

• Dela ut instruktionerna som finns i övningens kopieringsunderlag och  
 låt eleverna arbeta självständigt.

• När alla är klara så para ihop artiklarna med bilderna. Låt eleverna  
 fundera på hur deras analys av artikelns bild passar samman med  
 artikelns innehåll. Vilka förslag till bilder är bäst – de traditionella eller  
 de utmanande? Varför?
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Kopieringsunderlag 
Instruktion till bildförslag
• Läs artikeln. Sammanfatta tillsammans vad den handlar om.

• Fundera sedan ut en, eller gärna flera, passande bilder. Gör två olika  
 bildförslag som kan illustrera artikeln: Ett traditionellt och ett utmanande. 

• Beskriv de bilder ni föreställer er som traditionella respektive  
 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?

• Varför anser ni bilderna vara traditionella eller utmanande?

Instruktion till bildanalys

• Titta på bilderna ni fått och analysera dem med hjälp av frågorna:

• Vad får ni för känsla av bilden? 

• Är bilden tagen uppifrån eller nerifrån? 

• I vilken situation har fotografen valt att fånga sitt motiv? 

• Är personen passiv eller aktiv? Tittar personen på bilden in i kameran  
 eller är hon sysselsatt med något annat? Hur påverkar det vilken  
 känsla man får av bilden? 

• Varför, tror ni, har fotografen valt ut just den bilden bland de många  
 som fanns i kameran efter avslutat uppdrag? 

• Hade huvudpersonen eller aktörerna i artikeln/inslaget gillat bilden?

• Om man tänker sig en skala där traditionell står i motsats till utmanande  
 – var befinner sig bilden? 

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.
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A thread in the web
De sociala medierna har de senaste åren revolutionerat all mediekonsumtion. 
Facebook och Twitter har blivit maktfaktorer och gett politiska rörelser ny kraft. 
Företagen har också insett vilken potential de sociala medierna har att nå ut till 
rätt målgrupp. Vi möter rödskjortor i Bangkok, Tea Party-rörelsen i Tennessee i 
USA, bloggare i Egypten och swingdansare i Sverige som alla når ut med sina olika 
budskap via de sociala medierna. Men hur fungerar de sociala medierna? Vilka är 
deras fördelar och nackdelar för individer och demokratin?

Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap
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A thread in the web – frågor till avsnittet

Du behöver: Avsnittet A	thread	in	the	web som finns att streama här: 
http://urplay.se/164397	Frågorna till avsnittet, vilka finns som 
kopieringsunderlag.

Tidsåtgång: Ca en lektion á 60 minuter. Avsnittet är 30 minuter långt.

Syfte: Målet är att eleverna ska uppfatta och reflektera kring avsnittets 
kärnfråga om hur sociala medier idag används av både makthavarna och 
företagen själva, samt de som vill förändra makthavare och företag.

Genomförande:
Frågorna till avsnittet A	thread	in	the	web är indelade i två delar. I första 
avdelningen finns  frågor av förståelsekaraktär som pekar på avsnittets viktigare 
punkter. De kan med fördel delas ut före visningen av avsnittet. Sedan följer 
reflekterande frågor som passar bra som utgångspunkt för diskussion. 

Materialet ska förstås användas selektivt beroende på elevernas/studenternas 
kunskaper och erfarenheter på området. Välj ut de frågor som passar gruppen 
bäst.

Ett bra sätt att förbereda en diskussion där inläggen är genomtänkta och många 
elever kan komma till tals, är att låta dem skriva svar på frågorna först. Eftersom 
avsnittet finns tillgängligt på URplay fram till juni 2012 så kan eleverna också få i 
uppgift att se avsnittet hemma.
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Kopieringsunderlag
A thread in the web – frågor till avsnittet

Förståelsefrågor

• Historikern Dick Harrison i början av programmet pratar om  
 kunskapsmonopol. Vad är det?

• Beskriv vilka politiska värderingar Tea Party-rörelsen har. Vilken eller  
 vilka ideologier ser du spår av?

• Vilka är rödskjortorna i Thailand och vad kämpar de för? På vilket sätt  
 använder de sociala medier, eller skulle behöva göra det?

• Bloggaren Sofia Mirjamsdotter beskriver sin användning av internet  
 och sociala medier, och menar att det är en stor fördel att det inte  
 finns någon redaktör. Vad menar hon med det?

• Catherine McKinley, mediekonsult i Vietnam, beskriver hur nyheter  
 läcker via större nyhetsbolag till bloggare. Hur gjorde man i liknande  
 fall före internet och sociala medier?

• Egyptiska regeringen blockerade all internettrafik och mobiltrafik den  
 28 januari. Det var första gången i världen som ett land vidtog en så  
 stark åtgärd. Men vilken blev den omedelbara effekten?

• Varför är Facebookinformation intressant för företag? Förklara  
 sambandet.

• Är boken utdöende? Om ja – är det verkligen ett problem?

• Sofia Mirjamsdotter menar att sociala medier och bloggosfären kan  
 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.

Reflekterande frågor

•	 Ser	du	det	som	ett	problem	att	allt	du	publicerar	på	Facebook	 
	 kan	säljas	till	och	användas	av	företag?	Är	Facebookanvändare	 
	 utnyttjade?	Motivera	hur	du	ser	på	saken.

•	 Jennifer	Lynch	säger	att	en	av	de	speciella	sakerna	med	att	vara	 
	 människa	är	att	man	kan	förändra	sig,	byta	inriktning	och	gå	 
	 vidare.	Gör	Facebook	det	enklare	eller	svårare	att	bryta	upp,	 
	 skapa	en	ny	roll	åt	sig	själv	och	gå	vidare?

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.
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•	 Ofta	varnar	olika	experter	för	att	man	måste	akta	sig	för	att	 
	 dela	med	sig	av	bilder	och	information	om	sig	själv	på	internet.	 
	 De	verkar	måla	upp	en	bild	av	att	vi	ständigt	är	övervakade.	Men	 
	 är	vi	verkligen	det?	Är	det	ett	stort	problem,	att	vi	tappar	 
	 kontrollen	över	vår	integritet?	Ta	ställning	och	förklara	hur	du	 
	 tänker.

•	 Sofia	Mirjamsdotter,	och	andra	medieexperter	i	avsnittet,	menar	 
	 att	sociala	medier	är	viktiga	för	demokratin,	eftersom	vanliga	 
	 människor	kan	nå	ut	med	budskap	som	makthavare	uppfattar	 
	 som	obekväma.		Att	det	är	viktigt	i	Vietnam	eller	under	den	 
	 arabiska	våren	är	självklart,	men	är	det	viktigt	i	Sverige	idag?	 
	 Spelar	bloggar,	Twitter	och	Facebook	en	roll	för	demokratin?

•	 Micke	Kazarnowicz	är	en	bloggare	och	nätaktivist	som	är	mycket	 
	 kritisk	till	det	sätt	många	använder	Facebook	för	att	uttrycka	sina	 
	 ståndpunkter	(DN	2011-10-16).	Han	menar	att	trycka	”gilla”	på	 
	 kebaber	istället	för	Sverigedemokraterna	eller	att	gå	med	i	en	 
	 grupp	som	är	mot	pedofili,	snarare	handlar	om	slacktivism	än	 
	 aktivism.	Vad	tänker	du	om	detta?	Vilken	roll	spelar	det	att	man	 
	 har	en	Norgeflagga	på	sin	profilbild	efter	Utöyamassakern?	Är	 
	 risken	att	alla	är	upptagna	med	att	trycka	”gilla”	på	samma	sidor	 
	 om	kamp	mot	svältande	barn	och	jordbävningsoffer	istället	för	att	 
	 arbeta	för	att	verkligen	förändra	något?

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 
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A thread in the web –  
undersökningsuppgift
I den här undersökningen får eleverna följa en nyhet och hur den behandlas i blog-
gosfären. De ska analysera hur nyheten framställs på nyhetsplats och i mediernas 
egna kommentarer och sedan jämföra med två olika bloggar. 

Övningen kan också ges som hemuppgift. Antingen hela, eller att eleverna själva 
letar nyhet och bloggar att undersöka hemma, men genomför analysen på 
lektionstid.

Du behöver: Kopior på kopieringsunderlaget att sprida till eleverna. Ar-
tiklar med nyheter samt bloggtexter om artiklarna, utskrivet eller direkt 
på skärmen.

Tidsåtgång: Övningen kan läggas på olika nivåer. Ambitiösa elever kan 
lätt förstå vilken sorts nyhet som passar att leta bloggar till på egen 
hand och därefter ges tid att läsa in en nyhet, analysera bloggar och 
skriva rapport. Andra elever kan behöva få nyheten tilldelad, men kan 
hitta lämpliga bloggar själva. De elever som inte läser snabbt eller gärna 
kan behöva få både nyhet och bloggar tilldelade. En snabbare och enkla-
re variant av undersökningen är att hela klassen använder en och samma 
nyhet, men att de var och en (eller parvis) själva hittar bloggar att under-
söka. Den enklaste varianten av undersökning kan göras under en till två 
lektioner.

Syfte: Övningen syfte är att elever ska få använda sina kritiska ögon när 
de läser bloggar om en nyhet, för att se hur olika händelser kan uppfat-
tas och beskrivas. I övningen ingår också några reflekterande frågor om 
hur sociala medier påverkar maktbalansen i ett samhälle.

I artiklarna på DN.se på nätet finns ofta en länk till alla som bloggat om artikeln 
ifråga. Via den vägen kan man enklast hitta bloggar om den valda nyheten. 

Eller så kan man hitta bra material genom att börja med att se vad som är aktuellt 
i bloggosfären. Här finns en samling av bloggar sorterade efter aktuella teman: 
http://bloggar.se/. Här finns en annan liknande portal där bloggar samlats: http://
www.bloggtoppen.se/teman/. Här finns de 100 mest lästa bloggarna i Sverige. 
Där kan man också fånga upp aktuella diskussionerna kring nyheter. http://www.
twingly.com/top100?lang=sv
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Här finns tips på några nyheter som diskuterats i bloggosfären. Länkar till 
bloggarna finns längst ner i artiklarna.
Återinförande av studentexamen:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/studentexamen-kommer-tillbaka

Om utvisningen av senildementa 91-åriga Ghanna:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/demenssjuk-91-aring-utvisas

Antibakteriella ämnen förgiftar kläder och vatten:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/silver-i-klader-forgiftar-naturen

Om FRA och signalspaning:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/partierna-overens-sapo-far-signalspana

Genomförande: 
• Se till att eleverna, som kan jobba ensamma eller i par, har varsin nyhet  
 – självvald eller utdelad. Ge dem sedan instruktionen och tips på var de  
 kan hitta bloggar (se ovan).

• Låt dem läsa och analysera med instruktionen (finns som  
 kopieringsunderlag) som mall. 

• Elevernas analyser kan sedan presenteras i klassen i diskussionsform.  
 Extra intressant blir detta om alla läst bloggar som utgår från samma  
 nyhet. Alternativt kan analyserna redovisas som föredrag eller lämnas  
 in som skriftliga rapporter. 
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Kopieringsunderlag
A thread in the net

Instruktion till analys av hur en nyhetshändelse hanteras på bloggar

• Börja med att läsa in dig om din nyhet. 

• Hitta sedan två bloggar som behandlar händelsen. Välj två som inte   
 är skrivna av någon som arbetar på en medieredaktion. Bloggarna ska  
 gärna ha olika utgångspunkter.

• Vad får du reda på om bloggförfattaren?

• Varför fastnade du för just dessa två bloggar?

• Vilka vinklar av nyheten tar bloggarna upp? Vilka åsikter presenterar  
 dem? Vad skiljer sig från det som står i tidningen? Står det något som  
 inte skulle skrivas i en tidning eller sägas på TV?

• Finns det några kommentarer till blogginläggen? Vad står det i dem?

• Behöver man vara mer kritisk till en blogg än till en artikel i en tidning  
 eller ett inslag på TV? Varför i så fall?

• I avsnittet A thread in the web så framhålls internet och sociala  
 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?

• Vad är det för skillnad mellan bloggar och traditionella medier?

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.
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Nothing but the truth
I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill 
föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger 
är färgat av journalisternas egna åsikter eller av aktörer som vill påverka medierna i 
olika riktningar? Vi möter den konservativa radioprataren Steve Gill och före detta 
medarbetare på den högerorienterade tv-stationen Fox News. I Israel har armén 
startat ett eget produktionsbolag för att kunna gå förbi journalisterna.

Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap
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Nothing but the truth – 
frågor till avsnittet

Du behöver: Avsnittet Nothing	but	the	truth som finns att streama här: 
http://urplay.se/164398 Frågorna till avsnittet, vilka finns som 
kopieringsunderlag.

Tidsåtgång: Ca en lektion á 60 minuter. Avsnittet är 30 minuter långt.

Syfte: Målet är att eleverna ska uppfatta och reflektera kring avsnittets 
kärnfråga om hur företag och regimer med makt och pengar påverkar 
vad som blir nyheter och hur de paketeras.

Genomförande:
Frågorna till avsnittet Nothing	but	the	truth är indelade i två delar. I första 
avdelningen finns  frågor av förståelsekaraktär som pekar på avsnittets viktigare 
punkter. De kan med fördel delas ut före visningen av avsnittet. Sedan följer 
reflekterande frågor som passar bra som utgångspunkt för diskussion. 

Materialet ska förstås användas selektivt beroende på elevernas/studenternas 
kunskaper och erfarenheter på området. Välj ut de frågor som passar gruppen 
bäst.

Ett bra sätt att förbereda en diskussion där inläggen är genomtänkta och många 
elever kan komma till tals, är att låta dem skriva svar på frågorna först. Eftersom 
avsnittet finns tillgängligt på URplay fram till juni 2012 så kan eleverna också få i 
uppgift att se avsnittet hemma.
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Kopieringsunderlag
Nothing but the truth – frågor till avsnittet

Förståelsefrågor:

• Vilken bild får du av Steve Gills show? Är det ett bra upplägg för ett  
 politiskt pratprogram tycker du?
• Citizens United startades för att föra ut de konservativa budskapen,  
 eftersom grundarna tyckte att de saknades i media. Hur uppfattar du  
 initiativet? Vilka för- och nackdelar finns med en sådan organisation?  
 Har vi något liknande i Sverige?
• Fox News idé är att skapa en zon där tittarna inte utsätts för den  
 splittring som blandad budskap kan ge. Hur ser du på detta? Vilka för-  
 och nackdelar finns? För vem?
• En professor i journalistik kritiserar Fox News. Vad går hennes kritik ut  
 på?
• Israeliska armén producerar eget material för att media ska få del av  
 deras syn på verkligheten. Vilka för- och nackdelar finns med det? Blir  
 det en bättre och rättvisare bild av verkligheten när även deras pers- 
 pektiv erbjuds, eller handlar det om ren propaganda?

Reflekterande frågor:

•	 Pengar,	ägande	och	förmedling	av	nyheter	är	tre	faktorer	som	 
	 påverkar	varandra.	Är	det	överhuvudtaget	möjligt	att	ett	företag,	 
	 vars	syfte	är	att	tjäna	pengar,	kan	producera	nyheter	och	 
	 reportage	som	inte	väjer	för	fakta?

•	 Oberoende	media	sägs	vara	lösningen.	Vad	innebär	det?	Finns	 
	 det	någon	oberoende	media	i	Sverige?

•	 Avsnittet	Nothing	but	the	truth	handlar	främst	om	USA	och	deras	 
	 TV-program.	Kan	ni	se	denna	utveckling	i	Sverige?

•	 Är	det	medias	ansvar,	och	därmed	deras	”fel”,	att	det	ser	ut	som	 
	 det	gör?	Eller	är	det	vi	mediekonsumenter	som	har	ansvar?	På	 
	 vilka	sätt	bör	ansvaret	användas	i	så	fall,	för	att	media	ska	kunna	 
	 ha	den	kritiska	roll	som	är	viktig	i	en	fungerande	demokrati?

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



26

Nothing but the truth –  
undersökningsuppgift
I avsnittet så tas problematiken kring att vinklad fakta och kommentarer serveras 
som opartiska nyheter. I den här övningen ska eleverna själva få undersöka repor-
tage för att se hur journalisterna använder fakta, vilka fakta de valt att inkludera 
och valt bort samt försöka sortera vad som är objektiva fakta (i den mån det 
finns!) och vad som är åsikter och kommentarer.

Du behöver: Ett urval av nyhetsreportage. Antingen inom ett och samma 
område, eller så kan eleverna själva få hitta ett. Reportagen kan vara 
både från dagstidningar, tidskrifter, webb-TV, vanlig TV eller dokumen-
tärfilmer. Bäst och intressantast är det att undersöka en aktuell fråga av 
mer kontroversiell sort.

Tidsåtgång: Ca två lektioner á 60 min om uppgiften redovisas muntligt 
i diskussionsform. Om analysen istället ska redovisas i form av föredrag 
eller skriftlig rapport så krävs mer tid för att förbereda och skriva. Om 
längre dokumentärfilmer ska undersökas så krävs också mer tid.

Syfte: I övningen får eleverna öva källkritik, men också fundera på vilka 
källor som kan ha valts bort. 

Tips på tidningar:
Aftonbladet
Expressen
Svenska Dagbladet
Dagens Nyheter

Tidskrifter:
Ordfront Magasin
Nyhetsmagasinet Fokus
(Dessa har mycket material på webben. Annars är det bättre att leta på 
skolbiblioteket.)

TV och dokumentärfilmer:
SVTplay – samhälle och fakta
TV4play - nyheter
TV4play – dokumentärer
TV3play
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Här finns några reportage som är lämpliga att arbeta med:
Fokus: Om Lundin Oil
http://www.fokus.se/2011/10/lundins-%E2%80%93-oljekungar-i-etikens-gransland/

Fokus: Om Putins opposition
http://www.fokus.se/2011/12/den-egentliga-oppositionen/

Fokus: Om CIA:s mord på USA:s fiender
http://www.fokus.se/2011/12/krig-enligt-cia/

Fokus: Kampen om väljarna inför nästa amerikanska presidentval:
http://www.fokus.se/2011/11/hogljudd-kamp-om-den-tysta-mitten/

Fokus: Om stormakter och deras svårigheter att samarbeta i klimatfrågor:
http://www.fokus.se/2011/12/stormakter-vagrar-betala-flygskatter/

Genomförande:
• I det här lektionstipset ska eleverna analysera artiklars källanvändning  
 genom att undersöka artiklarnas avsändare, bilder och urval av fakta  
 och åsikter. 

När det gäller avsändare så kan det vara en av tidningarnas journalister, en frilans-
journalist eller en nyhetsbyrå. I avsnittet Nothing but the truth så visas t ex hur 
israeliska armén producerar material till medier. Val av bilder är viktigt. En bild kan 
enkelt tas ur sitt sammanhang och lura mediekonsumenten. Det är också viktigt 
att vara kritisk till det urval av fakta och intervjuade personer som gjorts. I avsnit-
tet Nothinig but the truth så diskuteras det faktum att Fox News ofta presenterar 
nyheter, fast det egentligen handlar om kommentarer.

• Låt eleverna arbeta själva eller i par. De ska välja ut varsitt reportage  
 som de ska analysera källanvändningen i. Ge eleverna frågorna som  
 finns i kopieringsunderlaget till uppgiften att använda som analysstöd.  
 De kan också gärna få använda kopieringsunderlaget till ”Vad är en  
 nyhet”.

• Elevernas analyser kan antingen presenteras i klassen i  
 diskussionsform. Alternativt kan de redovisas som föredrag eller  
 lämnas in som skriftliga rapporter. 
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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?

Reflekterande frågor

Vilka	val	har	gjorts	i	era	undersökta	reportage?	

Varför	har	man	valt	att	publicera	det	här	reportaget	tror	du	(koppla	
gärna	till	Vad	är	en	nyhet)?	

Klarar	den	er	källkritiska	granskning?	

Finns	det	någon	person,	organisation	eller	företag	som	kan	tjäna	på	
att	informationen	sprids?	

Har	journalisten	låtit	flera	ståndpunkter	komma	fram?	

Hur	har	det	kunnat	påverka	reportagets	innehåll	och	vinkel?	

Är	det	tydligt	vad	som	är	fakta/påståenden	och	vad	som	är	slutsat-
ser/åsikter?	

Fundera	på	om	ert	reportage	är	sakligt	och	objektivt.	Bör	alla	repor-
tage	vara	det?

 Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.
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Vad är en nyhet?

En nyhet ska vara:

• Aktuell. Gamla nyheter har läsaren redan hört eller läst om.
• Intressera många. Tidningar, TV och radio vänder sig till alla.
• Inträffa nära. Vi är mer intresserade av det som händer nära oss eller  
 där människor “hemifrån” är inblandade (närhetsprincipen, både geo- 
 grafisk och kulturell). 

Andra saker som har betydelse: 

• Media vill helst vara exklusiva med en nyhet
• Nyheten berättar om något som är överraskande eller ovanligt
• Nyheten handlar om någon “offentlig person”
• Nyheten avslöjar felaktigheter i samhället
• Nyheten handlar om lag- eller regelbrott
• Nyheten har en rolig vinkel
• Det finns bra bilder till nyheten
• Det handlar om den lilla människans kamp mot makten

 

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
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What’s on tonight
Vad är det egentligen som avgör vad som passar in i TV? Samtidigt som Egyp-
ten skakades av demonstrationer våren 2011 var det upplopp i den indiska staden 
Hyderabad, där en grupp separatister som stöds av 40 miljoner indier kräver en 
egen delstat. Egypten skildrades i tusentals TV-inslag världen över, men Indien fick 
knappt någon uppmärksamhet alls. Varför? Journalisten Claes JB Löfgren berättar 
om sitt arbete och om den nyhetsvärdering som journalister världen över gör varje 
dag. Den amerikanska journalistprofessorn Marcia Ladendorf är kritiskt till utveck-
lingen inom TV. Hon menar att mediet numera mest innehåller uppseendeväck-
ande skandaler för att fånga människors uppmärksamhet till reklam. I avsnittet 
besöks även den amerikanska TV-stationen Fox11 i Tucson Arizona som berättar 
om nyhetsvärdering. 

Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap



31

What’s on tonight – frågor till avsnittet

Du behöver: Avsnittet What’s on tonight som finns att streama här: 
http://urplay.se/164455 Frågorna till avsnittet, vilka finns som 
kopieringsunderlag.

Tidsåtgång: Ca en lektion á 60 minuter. Avsnittet är 30 minuter långt.

Syfte: Målet är att eleverna ska uppfatta och reflektera kring avsnittets 
kärnfråga om vad som gör att en nyhet ses som en nyhet, och vilka 
faktorer som ligger bakom.

Genomförande:
Frågorna till avsnittet What’s	on	tonight är indelade i två delar. I första avdelningen 
finns  frågor av förståelsekaraktär som pekar på avsnittets viktigare punkter. De 
kan med fördel delas ut före visningen av avsnittet. Sedan följer reflekterande 
frågor som passar bra som utgångspunkt för diskussion. 

Materialet ska förstås användas selektivt beroende på elevernas/studenternas 
kunskaper och erfarenheter på området. Välj ut de frågor som passar gruppen 
bäst.

Ett bra sätt att förbereda en diskussion där inläggen är genomtänkta och många 
elever kan komma till tals, är att låta dem skriva svar på frågorna först. Eftersom 
avsnittet finns tillgängligt på URplay fram till juni 2012 så kan eleverna också få i 
uppgift att se avsnittet hemma.
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Kopieringsunderlag
What’s on tonight – frågor till avsnittet

Förståelsefrågor 

• Vilka orsaker anges i avsnittet till att frihetsrörelsen i Telengana, Indien,  
 får så lite publicitet jämfört med Israel-Palestina-konflikten och den  
 arabiska våren?
• Hur förklarar nyhetsuppläsaren och producenten på lokal-TV i Tucson,  
 Arizona, hur nyheterna valts ut till kvällens sändning? Vad har de tagit  
 hänsyn till?
• Vad berättar den franska kvinnan om situationen i Afghanistan? Varför  
 är Europa intresserade av Afghanistan, menar hon?
• Vilka metoder använder staten, regeringen och kommunistpartiet i  
 Vietnam för att kontrollera media?
• PR-konsulter pratar om hur de skapar nyheter som ska bli stora och  
 attrahera media. Vilka är de viktiga ingredienserna?
• Claes JB Löfgren jämför TV-inslag med papperstidningar. Vilka är hans  
 slutsatser?

Reflekterande frågor

•	 Varför	är	det	ett	problem	att	journalister	väljer	nyheter	efter	 
	 politik,	ideologi	och	tradition?	I	Sverige	ser	vi	oftast	inte	mycket	 
	 nyheter	från	t	ex	Afrika	och	Latinamerika,	men	vad	är	problemet	 
	 med	det?	

•	 Redan	på	80-talet	skrev	medieforskaren	Neil	Postman	att	vi	 
	 kommer	att	bli	underhållna	till	döds	framför	våra	skärmar	(då	 
	 främst	TV-apparater).	Han	var	starkt	kritisk	till	att	media	i	så	stor	 
	 utsträckning	väljer	att	servera	tittarna	underhållande	 
	 vardagligheter.	Håller	du	med	honom?	Varför/varför	inte?

•	 ”Allt	vi	vill	ha	är	underhållning.	Om	det	inte	är	underhållande	vill	 
	 vi	inte	ha	det.	Och	det	är	farligt,	för	det	arbete	som	ligger	bakom	 
	 demokrati	är	inte	så	underhållande,	ärligt	talat.”	Så	säger	 
	 professorn	i	mediekunskap	i	inledningen	till	avsnittet.	Vem	ska	ta	 
	 ansvar	för	demokratin?	Och	hur?

•	 Vilka	orsaker	kan	du	se	till	att	media,	så	som	den	framställs	i	 
	 avsnittet,	ser	ut	som	den	gör?	Är	någon	orsak	tyngre	än	de	 
	 andra?

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.
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What’s on tonight – undersökningsuppgift
Vad blir en nyhet? En undersökning av nyhetsproduktioners nyhetsvärdering 
relaterad till deras målgrupp och intäkter.

Vad som blir en nyhet är inte alltid självklart och valet av vad som blir 
huvudnyheter varierar beroende på målgrupp. I den här undersökningen får 
eleverna bekanta sig med principerna för nyhetsvärdering samt reflektera kring 
hur olika nyhetsproducenter väljer nyheter beroende på målgrupp. 

Du behöver: Kopior av övningsunderlaget och tillgång till olika färska 
nyheter. Undersökningen blir intressantast om olika medier blandas. Men 
för enkelhetens skull kan t ex bara tryckta källor eller källor från internet 
användas. Om det saknas tillgång till datorer, så kan du spara dagstid-
ningar i några dagar före övningen. Du kan också beställa en klassupp-
sättning:  
http://www.mediekompass.se/lararmaterial/bestaella-tidningar

Tidsåtgång: Ca en lektion a 60 min om tidningar används, men om hela 
nyhetsprogram ska analyseras så tar det längre tid.

Syfte: I den här övningen får eleverna en grund i att förstå nyhetsvär-
dering och hur olika dagstidningar värderar nyheter för att nå olika mål-
grupper. 

SVTplay
TV4play

Sveriges	Radio:	Ekot

Aftonbladet
Expressen
Svenska	Dagbladet
Dagens	Nyheter
Metro

Undersökningen kan också ges som hemuppgift. Eleverna kan då ta tidning hem-
ma eller använda sig enbart av nyheter på Internet.
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Genomförande:
• Gå igenom Vad blir en nyhet med klassen (finns som  
 kopieringsunderlag, sid 29). Principerna ovan är tolv till antalet,  
 så skriv gärna upp 1–12 på tavlan och be eleverna spåna fram vilka  
 principerna för vad som är en nyhet kan vara.

• Dela sedan in eleverna i par eller grupper och ge dem instruktionen  
 i kopieringsunderlaget som hör till övningen. Låt dem analysera varsitt  
 nyhetsprogram via internet eller dagstidning samt fundera på dess  
 målgrupp och finansiering.

• Låt några eller varje grupp redovisa sina resultat och iakttagelser av  
 tidningarnas prioritet av viktigaste nyheter och hur det hänger samman  
 med målgruppen. Avsluta med att återkoppla till avsnittet What’s on  
 tonight.
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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:

• Vilken är de tre viktigaste nyheterna? 

• Uppfyller de nyheterna några av kriterierna för vad som är en nyhet?  
 Alla kriterierna?

• Om någon av nyheterna knappt uppfyller kriterierna, varför tror ni att  
 det ändå har blivit en nyhet?

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

• Om ni hade fått göra en förstasida för er nyhetsproduktion, vilka  
 nyheter hade ni valt då? Varför?

• Hur skulle ni vilja beskriva era nyheters läsare/tittare/lyssnare och  
 målgrupp, om man jämför med de övriga nyheterna? Vem väljer era  
 nyheter?

• Varifrån får era nyheter och företaget som producerar sina intäkter?  
 Är det reklamfinansierat eller skattefinansierat? Om konsumenten  
 betalar: Är det per månad/år eller per nummer/avsnitt?

• Låtsas att er tidning har en annan målgrupp och läsekrets än den har.  
 Skulle ni då välja andra nyheter att sätta på förstasidan? Vilka  
 principer för nyhetsvärdering skulle väga tyngre och vilka skulle vara  
 mindre viktiga? Förklara hur ni tänker! 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.



36

Reflekterande frågor

•	 Vilka	nyheter	håller	högst	kvalitet?	Vad	kännetecknar	i	så	fall	hög	 
	 kvalitet?

•	 Vilka	nyhetsproduktioner	anser	ni	vara	mest	tveksamma?	Varför?

•	 Hur	samverkar	nyheternas	intäkter	med	dess	kvalitet?	Kan	man	se	 
	 något	samband?

•	 Hur	stor	är	risken	att	de	problem	som	beskrivs	i	avsnittet	What’s	 
	 on	tonight	slår	igenom	i	svenska	medier?	Hur	kan	Sverige	göra	för	 
	 att	så	inte	ska	ske?	Var	ligger	ansvaret?

 

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 
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Behind bars:
Det är bara 17% av världens befolkning som lever i länder där det råder pressfrihet. 
I övriga länder styrs och kontrolleras journalister på olika sätt och i många länder 
riskerar journalister våld, hot och övergrepp. I avsnittet besöks Vietnam, Burma 
och Colombia som alla har problem med pressfriheten, fast på olika sätt. 

Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap
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Behind bars – frågor till avsnittet

Du behöver: Avsnittet Behind	bars som finns att streama här: 
http://urplay.se/164604 Frågorna till avsnittet, vilka finns som 
kopieringsunderlag.

Tidsåtgång: Ca en lektion á 60 minuter. Avsnittet är 30 minuter långt.

Syfte: Målet är att eleverna ska uppfatta och reflektera kring avsnittets 
kärnfråga om hur media kontrolleras i diktaturer och hur journalister ar-
betar under sådana förhållanden för att kunna föra ut sina nyheter.

Genomförande: 
Frågorna till avsnittet Behind	bars är indelade i två delar. I första avdelningen finns 
frågor av förståelsekaraktär som pekar på avsnittets viktigare punkter. De kan med 
fördel delas ut före visningen av avsnittet. Sedan följer reflekterande frågor som 
passar bra som utgångspunkt för diskussion. 

Materialet ska förstås användas selektivt beroende på elevernas/studenternas 
kunskaper och erfarenheter på området. Välj ut de frågor som passar gruppen 
bäst.

Ett bra sätt att förbereda en diskussion där inläggen är genomtänkta och många 
elever kan komma till tals, är att låta dem skriva svar på frågorna först. Eftersom 
avsnittet finns tillgängligt på URplay fram till juni 2012 så kan eleverna också få i 
uppgift att se avsnittet hemma.
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Kopieringsunderlag
Behind bars – frågor till avsnittet

Förståelsefrågor 

• Vilka är orsakerna till att vietnameserna inte försöker störta  
 kommunistregeringen?

• Vilken roll spelar tekniken för den burmesiska frihetskampen? Hur skulle  
 de göra utan teknik?

• Hur använder motståndsrörelsen kultur i Burma och Vietnam? Vilka  
 fördelar och nackdelar finns? 

• På vilka sätt skiljer sig orsakerna till att journalister och information  
 kontrolleras i Vietnam, Burma och Colombia? Vilka är anledningarna till  
 att mediefrihet motarbetas i länderna?

Reflekterande frågor:

•	 Efter	vad	du	sett	i	inslaget,	vad	skulle	behöva	förbättras	i	 
	 samhällssystemet	i	Colombia	för	att	samhället	ska	bli	mer	 
	 demokratiskt	när	det	gäller	frihet	att	uttrycka	sina	åsikter	 
	 och	bevaka	makten?	Vad	är	det	som	finns	i	det	svenska	 
	 samhällssystemet	som	saknas	i	det	colombianska?

•	 Hur	tror	du	att	det	påverkar	vanliga	människor	i	ett	land	som	 
	 Burma	eller	Vietnam	att	inte	få	tillgång	till	sakliga	nyheter	om	det	 
	 egna	landet?	Hur	påverkar	det	deras	bild	av	verkligheten?

•	 IKEA	har	250	000	anställda	i	Vietnam	(http://lotidningen. 
	 se/2008/11/24/250-000-jobbar-t-ikea-i-vietnam/).	Ser	du	något	 
	 problem	med	det,	efter	vad	du	sett	om	Vietnam	i	avsnittet?	

•	 Vietnam	är	också	ett	vanligt	mål	för	svenska	turister?	Borde	 
	 verkligen	svenskar	åka	till	en	sådan	diktatur?	Varför/varför	inte?

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.
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Behind bars – undersökningsuppgift
Att Sverige är en demokrati med grundlagsfäst yttrande- och tryckfrihet är 
en självklarhet för oss. I den här uppgiften får eleverna analysera avslöjande 
reportage för att tydliggöra var, när och hur journalister använder och behöver 
dessa friheter för att kunna rapportera vad som sker på ett sakligt sätt. 

Du behöver:  
Ge eleverna tillgång till reportage som passar att analysera. Antingen i 
länkform eller utskrivna på papper. Eleverna kan ges samma reportage 
och arbeta individuellt, eller att eleverna gruppvis analyserar och repor-
tage.Instruktionen till uppgiften, som finns som kopieringsunderlag. 

Tidsåtgång: Ca 60–90 minuter, beroende på elevernas ambitionsnivå 
och förkunskaper. Uppgiften kan också ges som ett betygsgrundande 
prov.

Syfte: I den här övningen får eleverna möjlighet att omsätta sina teoretis-
ka kunskaper om svensk pressfrihet och offentlighetsprincipen i praktik 
genom att analysera reportage och fundera på vad som inte hade publi-
cerats om vi inte haft det grundlagsskydd vi har i Sverige.

Här finns tips på artiklar som är avslöjanden eller som berättar om hur journalister 
som arbetat med grävande journalistik kommit fram till sina resultat:

Caremaskandalen i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/Stories/stories-sthlm/vardskandalen-pa-koppargarden

Aftonbladets avslöjande av kungen:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14025940.ab

Bildt och Lundin Oil i Dagen Nyheter:
http://www.dn.se/Stories/stories-ekonomi/bildt-och-lundin-oil

Juholts hyresbidragsaffär i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/juholtskris/article13776745.ab

Carl Bildts inblandning i oljeaffärer i Libyen i Expressen:
http://www.expressen.se/nyheter/avslojar/1.2368755/lundin-oils-oljeaffarer-med-
khadaffi

Expressens avslöjande av Jan Guillous inblandning i KGB-affärer:
http://www.expressen.se/nyheter/avslojar/1.1925947/sa-gjorde-vi-for-att-avsloja-
guillou
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Genomförande: 
• För att kunna genomföra uppgiften så behöver eleverna vara  
 insatta i hur tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen,  
 offentlighetsprincipen och meddelarfriheten etc. fungerar. Det finns  
 oftast samlat i avsnittet om medier i samhällskunskapsboken. Material  
 finns också här: http://www.mediekompass.se/mediekunskap/tryck- 
	 och-yttrandefrihet

• Dela ut passande reportage till eleverna. Antingen som individuell  
 uppgift eller par/grupparbete. 

• Låt dem analysera reportagen och i punktform skriftligt ange vad de  
 hittar.

• Avsluta med att jämföra resultaten och tillsammans reflektera över  
 pressfrihetens roll för den svenska demokratin och jämför med de  
 diktaturer som tas upp i avsnittet.
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Kopieringsunderlag

Behind bars – undersökningsuppgift

• Vad i ditt reportage har kunnat komma fram tack vare den svenska  
 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.

• Sammanfatta din analys skriftligt i punktform.

• Reflektera kring hur viktigt ett reportage av den sort du just analyserat  
 är för den svenska demokratin. Jämför med Burma, Vietnam och  
 Colombia.

 

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.
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Just say yes
Varje dag försöker vi människor påverka andra att säga ja och varje dag möts vi 
av tusentals uppmaningar att säga ja. Men vad är det som får oss att säga ja till 
budskap i reklam eller från makthavare? Enligt den amerikanske professorn Robert 
Cialdini är det sex olika faktorer som spelar in. Cialdini berättar om sin forskning 
och vi möter indiska såpaskådisar som vill påverka tittarna att säga ja till en 
modernare syn på äktenskap och samlevnad. Vi möter även männen bakom “The 
Yes Men” som använder sig av människors tilltro till expertbudskap för att driva 
med politiker och företag.

Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap
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Just say yes – frågor till avsnittet

Du behöver: Avsnittet Just say yes som finns att streama här:  
http://urplay.se/164832 Frågorna till avsnittet, vilka finns som 
kopieringsunderlag.

Tidsåtgång: Ca en lektion á 60 minuter. Avsnittet är 30 minuter långt.

Syfte: Målet är att eleverna ska uppfatta och reflektera kring avsnittets 
kärnfråga om hur människor kan manipuleras att säga ”ja” till 
kommersiella och politiska budskap.

Genomförande:
Frågorna till avsnittet Just	say	yes är indelade i två delar. I första avdelningen finns 
frågor av förståelsekaraktär som pekar på avsnittets viktigare punkter. De kan med 
fördel delas ut före visningen av avsnittet. Sedan följer reflekterande frågor som 
passar bra som utgångspunkt för diskussion. 

Materialet ska förstås användas selektivt beroende på elevernas/studenternas 
kunskaper och erfarenheter på området. Välj ut de frågor som passar gruppen 
bäst. Att snabbt innan avsnittet ses gå igenom vad Bhopal-katastrofen var 
och omständigheterna kring den kan vara en fördel. Här finns information från 
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bhopal#Gaskatastrofen_1984

Ett bra sätt att förbereda en diskussion där inläggen är genomtänkta och många 
elever kan komma till tals, är att låta dem skriva svar på frågorna först. Eftersom 
avsnittet finns tillgängligt på URplay fram till juni 2012 så kan eleverna också få i 
uppgift att se avsnittet hemma.
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Kopieringsunderlag 
Just say yes - frågor till avsnittet

Förståelsefrågor:

• Förklara kort med egna ord och exempel vad varje övertalningsprincip  
 går ut på:

◦ – Återgäldande

◦ – Knapphet

◦ – Auktoritet

◦ – Likhet

◦ – Sociala bevis

◦ – Konsekvens

• Aktivisten som tillhör gruppen som låtsas vara Dow Chemicals- 
 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.
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Reflekterande frågor:

•	 Känner	du	igen	det	mannen	beskriver	allra	först	i	filmen	–	att	man	 
	 accepterar	och	säger	ja	till	försäljare	och	liknande,	fast	man		 	
	 egentligen	inte	vill	riktigt?

•	 Är	det	sannolikt	och	rimligt	att	vi	människor	fungerar	så	enkelt	att	 
	 vi	reagerar	just	så	som	professor	Robert	Cialdini	säger	på	dessa		
	 sex	handlingar	(övertalningsprinciperna)?	Stämmer	det	verkligen?		
	 Motivera	varför	du	är	positiv	eller	kritisk.

•	 En	annan	teori	kring	exemplet	med	Harry	Potter-böckerna	skulle		
	 kunna	vara	att	om	man	väljer	att	bli	ett	Harry	Potter-fan	så	väljer		
	 man	att	bli	en	del	i	en	gemenskap	där	man	träffar	vänner	etc.	Att		
	 köpa	själva	böckerna	blir	en	underordnad	del.	Att	köa	gör	man		
	 för	att	göra	något	speciellt	med	sina	vänner	snarare	än	att	få	 
	 tag	på	boken	innan	första	upplagan	är	slut.	Vilken	teori	över		 	
	 människans	beteende	här	verkar	rimligast?	Vad	baserar	du	den		
	 åsikten	på?

•	 Professor	Cialdini	menar	att	det	är	samma	mekanism	som	får		 
	 oss	att	välja	den	(påstått)	populäraste	rätten	som	får	människor	 
	 att	bli	nazister.	Som	argument	för	detta	framhåller	han	att	 
	 nazisterna	alltid	talade	inför	fulla	arenor.	Håller	du	med	om	 
	 Cialdinis	resonemang?	Varför/varför	inte?

•	 Brukar	du	använda	någon	av	dessa	övertalningsprinciper	för	att	 
	 få	din	vilja	fram?	I	vilka	situationer?	Hur	brukar	det	fungera?

Detta är ett kopieringsunderlag från Mediekompass 

lärarhandledning till Medialized, UR:s programserie om 

den globala mediebranschen och dess konsumenter.

Fortsättning på kopieringsunderlag till: Just say yes – frågor till avsnittet 
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Just say yes
Avsnittet Just say yes handlar om hur vi kan manipuleras till att säga ”ja” till bud-
skap. I den här undersökande uppgiften får eleverna titta på i vilken mån reklam 
använder dessa olika knep, för att slutligen fundera på den egna benägenheten att 
säga ”ja”.

Du behöver: Kopior på instruktionen (finns som kopieringsunderlag).

Tidsåtgång: Mindre än en lektion á 60 min.

Syfte: Syftet med den undersökande uppgiften är att få eleverna att 
öppna ögonen för att reklam kan vilseleda även dem. 

Genomförande:
• Dela in eleverna i grupper om 3-4 personer i varje.
• Dela ut instruktionen och låt dem diskutera frågorna.
• Avsluta med att fånga upp elevernas reflektioner. Med stor sannolikhet  
 kommer de att hävda att de sällan eller aldrig går på reklam. Där kan  
 du kontra med en fråga om varför sådana enorma mängder pengar  
 läggs på reklam, när ingen menar att de påverkas av den. Om eleverna  
 menar att de inte går på reklam – vem går på reklam?
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Kopieringsunderlag
Just say yes

Fundera på det senaste större inköpen ni gjorde. 

• Vad fick dig att köpa produkten eller tjänsten?

• Hur ser reklamen ut till de produkterna? 

• Vilka av dessa övertalningsprinciper finns med i marknadsföringen? 

• Ett modernt sätt att marknadsföra produkter till ungdomar (som ofta  
 är betydligt vassare på att genomskåda reklam än äldre!) är att låta  
 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- 
 placering i filmer. Vilken/vilka övertalningsprinciper faller den sortens  
 reklam under?

• Har ni sett några av era inköp marknadsföras på det sättet?

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.

Likhet. Exempel: Om du känner igen dig i någon person eller situation, är du mer 
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.
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Vem står bakom lärarhandledningen?
Mediekompass är en icke-kommersiell och opolitisk verksamhet som har till upp-
gift att hjälpa skolan med undervisning om och med dagstidningar och andra me-
dier. Bakom Mediekompass står Tidningsutgivarna. Frågor om lärarhandledningen 
besvaras av Mediekompass. Mer information på www.tu.se och www.mediekom-
pass.se.

Utbildningsradion (UR) är en del av svensk public service tillsammans med Sve-
riges Radio och SVT. Kunskapsföretaget UR har som uppdrag att producera ut-
bildnings- och folkbildningsprogram från förskola till högskola som ska förstärka, 
bredda och komplettera andras utbildningsinsatser. Frågor om Medialized besva-
ras av UR:s mediepedagoger, mediepedagoger@ur.se. Mer information på www.
ur.se.

Författare till lärarhandledningen är Kristin Larsson. 

Anmäl dig till Mediekompass nyhetsbrev och få lektionstips varje vecka:  
www.mediekompass.se/nyhetsbrev


