
1. Kan man lita på medierna?

Medier

Tro inte på allt i mediedjungeln.

1. Förklara med egna ord.

a. medier 
b. mediekompetens 

2. Leta upp en insändare i en tidning. Du kan också använda en ställningstagande text  
 på något socialt medium. Svara på frågorna och motivera dina svar.

a. Vilken rubrik har din text? 

b. När och var publicerades den?

c. Har skribenten lyckats formulera sig klart och logiskt?

d. Framför hen sin egen åsikt tydligt och lyckas hen motivera den?

e. Är texten saklig? Respekterar skribenten andras åsikter?
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3. Mediekompetens handlar bland annat om att kunna framföra och motivera sina åsikter i medierna.  
 Tänk dig att kommunen planerar att bygga en spelplan på er skolgård, men att man inte har  
 beslutat om vad som ska spelas där. Två elever i skolan har skrivit om saken på sociala medier.  
 Läs deras texter. Vad är bra i texterna och hur skulle du förbättra dem?
 

• Fäst särskild uppmärksamhet vid följande saker: 
• Är texten klar och lätt att förstå?
• Förstår läsaren vad skribenten vill?
• Lyckas skribenten motivera sin åsikt?
• Följer hen reglerna för hur man beter sig i medier? (Man får försvara sin egen åsikt men inte 

skälla ut andra eller deras åsikter…)

Jag anser att det är helt skit att dom bygger nånslags volleybollgrej på 
gården… Ingen spelar sånt utom kanske nån loser… Den skulle ju stå där 
tom hela tiden… Skit i att bygga alls, dom kan ju fast plantera maskrosor 
eller någo… Helt samma för mig…

Ville

15 2kommentarer

bra i texten

kunde förbättras

Lilla jag

I dag fick vi höra att vi ska få en spelplan på skolgården… Det tycker jag 
är jättebra… Då får vi ju mera att göra på rasterna… De sa att de inte ännu 
bestämt hurdan plan det ska bli… En del vill ha en korgbollsplan medan 
andra hellre vill spela volleyboll… Jag tycker bättre om korgboll, men jag vet 
att båda grenarna är populära i skolan… Jag föreslår att de målar gränser för 
många olika spel på planen… Korgbollskorgarna och volleybollsnätet kunde 
vara flyttbara… Då skulle man kunna turas om att spela olika spel…

kunde förbättras

bra i texten

2.
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Medier

Kontrollera gärna fakta i flera olika källor.

4. Varför har de här nyheterna publicerats? Skriv in rätt bokstäver i rutorna här nedanför.

A nyhet eller information om nyttiga tjänster
B aktuell information som berör alla 
C lokal nyhet, någonting som hänt just här
D  artikelserie om nyheter av en viss typ
E god eller dålig nyhet

5. Studera rubrikerna.

a. Ringa in den som intresserar dig mest.

b. Strecka under en som låter mera spännande än nyheten sannolikt är.

F nyhet om en ovanlig eller överraskande  
 händelse
G nyhet om en händelse som väcker känslor
H nyhet om en intressant kändis
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