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Medier

Ta reda på elevernas förkunskaper
Innan ni påbörjar arbetet med kapitlet behöver du 
ta reda på elevernas förkunskaper, så att du kan 
anpassa din undervisning efter deras behov. För att 
göra det kan du använda K12 (sidan 86). Frågorna är 
tänkta att ge dig en uppfattning om elevernas vana 
av att ta del av nyheter samt deras kännedom om 
begreppen källkritisk och journalist.

Syfte i ämnet samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskun-
skap ska ge eleverna förutsättningar  
att utveckla:

• kunskaper om sociala, ekonomiska, poli-
tiska, rättsliga och mediala förhållanden 
och strukturer i samhället.

• förmåga att analysera samhällsfrågor ur 
olika perspektiv och kritiskt granska hur 
de framställs i olika källor.

Centralt innehåll, samhällskunskap

Information och kommunikation 

• Mediernas roll som informationsspri-
dare, opinionsbildare och granskare av 
samhällets makthavare samt som under-
hållare. 

• Hur digitala och andra medier kan an-
vändas ansvarsfullt utifrån sociala, etiska 
och rättsliga aspekter. 

Granskning av samhällsfrågor 

• Aktuella samhällsfrågor och olika per-
spektiv på dessa. 

• Hur budskap, avsändare och syfte kan 
urskiljas och granskas med ett källkritiskt 
förhållningssätt i såväl digitala medier 
som i andra typer av källor som rör sam-
hällsfrågor.

Lgr22

För din undervisning behöver du
• lärmål till kapitlet (se sidan 16 och lärarwebben)

• bilder från lärarwebben

• kopieringsunderlag K12–K13

• dagstidningar att använda till genomgången 
på sidan 78.

I det här kapitlet får ni läsa om 
• vad medier är och vilka uppgifter de har

• hur du kan vara källkritisk

• hur du kan använda internet ansvarsfullt. 

Eleverna ska i ämnet samhällskunskap utveckla kunskaper om mediala förhållanden och 
strukturer i samhället. De ska också få möjlighet att utveckla sin förmåga att analysera 
samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.  
I detta kapitel får eleverna därför lära sig om olika medier och de uppgifter de har.  
Eleverna får även kunskap om varför det är viktigt att förhålla sig kritisk till nyhets- 
flödet, och hur man kan göra det. En viktig del i kapitlet är att eleven får läsa om och 
fundera över sitt eget ansvar vid publicering på nätet.
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Introduktionsuppslag s. 40– 41

Så här kan du göra

• Visa samtalsbilden från grundboken (finns på 
lärarwebben) och låt eleverna läsa vad som står  
i pratbubblorna. 
– Känner du igen dig? Har du någon gång stött 
på något på nätet som du blev misstänksam 
mot, för att det kändes som att det inte var 
sant? Vad gjorde du då?

Lyssna till och låt eleverna samtala om sina er-
farenheter av inlägg i sociala medier som på olika 
sätt förvränger sanningen. Visa gärna något aktu-
ellt klipp. När Ryssland invaderade Ukraina 2022 
spreds till exempel många bilder och klipp som 
påstods visa invasionen men som var tagna vid 
helt andra tillfällen (sök ”desinformation klipp 
Ukraina” för att hitta exempel). 

– Varför skapas och sprids klipp som inte  
är sanna?

I sociala medier premieras inlägg som delas och 
gillas av många. Konton som får många följare kan 
tjäna pengar från till exempel annonsörer. När det 
gäller klipp från krigssituationer kan det vara nå-
got av de krigförande länderna som sprider osanna 
klipp för att skapa osäkerhet hos motståndaren.

– Flickan på bilden undrar hur man vet om en 
nyhet är sann. Har du något tips till henne?

Använd EPA för att låta eleverna utbyta idéer.  
Ni kommer att återkomma till källkritik senare  
i kapitlet, men ett förslag skulle kunna vara att 
försöka få nyheten bekräftad från flera källor. 

Knyt ihop diskussionen genom att konstatera:

 f Man ska vara medveten om att det finns en 
hel del information som inte stämmer. 

 f Man ska vara försiktig med att sprida 
information vidare om man inte känner sig 
säker på att den är sann.

• Titta på och läs kapitlets första uppslag i grund-
boken tillsammans. Här presenteras vad kapitlet 
kommer att handla om. 

Begrepp

omvärld klipp 

flöde fake

Min kompis säger att om en mus äter gräs och ett vildsvin äter musen kallas det för en näringskedja. Men när vildsvinet dör är det väl ingen näringskedja längre?

4140

Mobiler, datorer och spel upptar kanske en stor del av din fritid.  
Med dem kommunicerar du med andra och tar emot all möjlig 
information från omvärlden. När någonting händer i världen 
förmedlas nyheten ofta genom bilder eller klipp, inte minst  
i sociala medier. 

Medier formar din bild av omvärlden. Vad som dyker upp i 
ditt flöde i mobilen kan påverka vad du vill köpa och göra. Det 
påverkar också dina åsikter i olika frågor. Det är därför viktigt  
att vara källkritisk när du tar del av innehåll i olika medier.  
Du behöver kunna ifrågasätta saker du ser på nätet, samtidigt  
som det är viktigt att du vågar lita på att saker faktiskt stämmer.

I det här kapitlet får du läsa om 
• vad medier är och vilka uppgifter de har

• hur du kan vara källkritisk

• hur du kan använda internet ansvarsfullt.

Medier

Ok, men det är 
ju fett kul! 

Hur vet man 
om en nyhet 
är sann?

Klippet du delade 
är fake, vet du 
inte det?

SAMHÄLLSKUNSKAP
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Vad är medier?
Medier är ett samlingsord för olika kanaler som vi använder för 
att kommunicera med varandra. När du skriver en lapp, skrollar 
i mobilen, läser en tidning eller chattar med någon använder du 
olika medier.

Medier kan användas som kanal mellan enbart två personer 
eller för att nå ut till många samtidigt. Medier som sprider 
information till massor av människor ungefär samtidigt brukar 
kallas för massmedier. Radio, tv och tidningar är exempel på 
massmedier. De kallas också för traditionella medier, eftersom  
de fanns långt innan internet uppfanns och nya medier uppkom.

Det är en stor skillnad mellan hur äldre och yngre personer 
använder medier. De äldre har vuxit upp utan tillgång till nätet.  
De är därför mer vana vid att ta till sig nyheter via andra medier, 
som dagstidningar, tv och radio.

Traditionella medier
Traditionella medier är ofta långsammare än sina motsvarigheter 
på nätet. En tidning i papper måste tryckas på natten för att 
komma ut på morgonen. Det betyder att nyheter om det som har 
hänt under natten inte hinner komma med i papperstidningen.

Både radio och tv går att sända direkt, men det är oftast planerat 
långt i förväg vad som ska sändas och vid vilken tid. Alla tider finns 
bestämda i en tablå. Även om det har hänt väldigt många viktiga 
saker under en dag, får nyheterna oftast bara en timme i tv.

Gemensamt för de traditionella medierna är att de har 
redaktioner som väljer ut vad som är viktigt att rapportera om.  
De kan också lägga tid på att undersöka vad som verkligen  
är sant, innan de rapporterar om det.

Sociala medier – nya medier
I dag börjar gränserna suddas ut mellan traditionella och nya 
medier eftersom nästan alla tidningar och radio- och tv-kanaler 
även finns på nätet. Det är även vanligt att till exempel en tidning 
sprider sina artiklar via sociala medier.

Sociala medier är de kanaler som vi kan använda för att 
kommunicera direkt med varandra på nätet genom text, bild 
eller film. På plattformar som Instagram och Youtube lägger 
användarna själva upp material och kommenterar andras  
inlägg. Gemensamt för de sociala medierna är att de inte har  
en redaktion som bestämmer vad som ska få synas eller höras. 
Det kan därför vara svårare att veta om det som publiceras  
är sant eller falskt. 

Algoritmer styr vad vi ser på nätet
Allt som är digitalt är programmerat. Det betyder att det vi ser är 
ett resultat av att någon har skrivit en kod för hur det ska se ut och 
fungera. Sökmotorn har en instruktion som den följer för vad som 
ska stå överst i träfflistan. Instruktionen kallas för en algoritm. 
Algoritmer kan skrivas på olika sätt och de styr mycket av hur vi 
upplever nätet. Att algoritmen har stor påverkan går att upptäcka 
om alla i klassen söker på samma ord och jämför resultaten. 
Algoritmer är ofta programmerade till att göra oss nöjda. Den 
som tidigare har sökt på sportsidor, får tips på fler sportsidor och 
inlägg om sport. Algoritmerna gör att vi lätt hamnar i ”bubblor” 
där alla tycker likadant. Det kan göra det svårare att få en rättvis 
bild av vad som händer i samhället.

Influencers tjänar pengar på att visa 
upp produkter från olika företag i 
sponsrade inlägg och videoklipp. 

Tidningar och radio 
är exempel på 
traditionella medier.

Data är guld värd
När du använder mobilen eller datorn så lämnar du hela tiden 
spår efter dig. Mobilen vet hur ofta du tittar på den, hur länge 
du tittar på vissa saker och vad du brukar hoppa över. 

All information som sparas om oss kallas för data. Företag är 
villiga att betala mycket pengar för att få ta del av vår data. 
Det är bland annat på så sätt som företag som Meta och 
Google blivit så stora. Vi som användare betalar inte pengar 
för att använda tjänsterna. Vi betalar med vår data i stället.
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Vad är medier? s. 42 – 43

Så här kan du göra

• Inled med att läsa eller återberätta innehållet  
i det första stycket på sidan 42 där begreppet  
medier förklaras. Skriv Traditionella medier på 
den vänstra delen av tavlan.
– Radio, tv och tidningar är exempel på tra-
ditionella medier (massmedier). Ge exempel 
på tidningar och tv- och radiokanaler som du 
känner till.

Gå laget runt och försöka att få så många svar 
som möjligt från eleverna. Lista elevernas svar 
under rubriken på tavlan. 

• Läs texten i grundboken högt och uppmärk- 
samma de begrepp som kan behöva förklaras.

• Skriv Sociala medier på den högra delen av  
tavlan. 
– I texten nämndes Instagram och Youtube. 
Vilka andra sociala medie-plattformar känner 
du till?

Gå laget runt och försöka att få så många svar 
som möjligt från eleverna. Lista elevernas svar  
på tavlan. 

• Dela ut K13 (sidan 87) och låt eleverna jämföra 
traditionella och sociala medier på de punkter 
som tas upp i underlaget.
– Vi har nu läst om traditionella medier och  
sociala, eller nya, medier. Vilka skillnader  
mellan dessa fick vi läsa om?

Låt eleverna arbeta enskilt eller i par när de an-
tecknar sina svar i de tomma rutorna. Svaren 
finns i texten i grundboken.

• Använd EPA för att låta eleverna delge varandra 
hur de själva använder medier. Utgå från följande 
frågor (finns även på lärarwebben):

 f Använder du sociala medier? Vilka i så fall? 
Varför väljer du att använda dessa?

 f Använder du andra medier? Vilka i så fall? 
Varför väljer du att använda dessa?

Arbetsbokens fördjupande uppgift går ut på att 
eleven undersöker och analyserar sin mediean-
vändning under en dag. Detta är något som ni 
skulle kunna arrangera gemensamt i klassen så 
att alla genomför uppgiften en specifik dag.

• Samtala med eleverna om konsekvensen av att  
bli ”smal” i sin medieanvändning och risken med 
att låta sig styras för mycket av algoritmernas 
”bubblor”. 
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Ämnesrelaterade begrepp
kanal – förbindelse som används för att föra över 
information

kommunicera – föra över budskap till någon)

skrolla – bläddra på en skärm

chatta – kommunicera via internet

massmedier – kanaler som används för att sprida 
information och underhållning till många människor 
samtidigt

tablå – lista över program som visar när de ska  
 sändas

redaktion – grupp med personer som arbetar på  
till exempel en tidning

massmedier – kanaler där människor kan kommu-
nicera direkt med varandra genom till exempel text, 
bild eller ljud

publicera – ge ut i tryck, offentliggöra

programmera – utarbeta en arbetsinstruktion för 
en dator

kod – regel som bestämmer hur en följd av symbo-
ler, till exempel siffror och tecken, kan utföra något 
eller ge en bestämd information

sökmotor – program som gör det möjligt att söka 
efter information på internet

träfflista – alternativ som kommer upp vid datasök-
ning 

algoritm – instruktion för hur en uppgift ska utföras

data – faktauppgifter, ofta digitalt lagrade 

influencer – influerare, person som påverkar sin 
omgivning, ofta via sociala medier

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 17  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Vad är medier?, de samtal ni har haft och de 
övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven väljer rätt ord till luckorna i texten.

2–3  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om traditionella medier och sociala 
medier.

4–5  Eleven identifierar fördelar och nackdelar 
med sociala medier samt risker med nätets 
algoritmer.

6 Fördjupande uppgift. Eleven undersöker och 
analyserar sin egen medieanvändning under  
en dag.

– Varför kan det vara viktigt att ta del av ny-
hetsrapportering från olika medier?

Det är lite som att använda flera källor när man 
söker fakta. Nyhetsrapportering från privata kon-
ton på sociala medier kan vara snabb, men är inte 
granskad som den är i traditionella medier. Därför 
är det viktigt att hämta nyheter även från traditio-
nella medier.

Ge eleverna i uppgift att bredda sin mediekon-
sumtion under ett par veckor. Kanske klassen 
kommer överens om att se eller lyssna på ett visst 
program och/eller läsa en viss tidning. Följ gärna 
nyhetsrapporteringen tillsammans. Framöver kan 
ni börja lektionerna med att eleverna delar med 
sig av vad de upptäckt.

Ämnesneutrala begrepp
rapportera  ha stor påverkan          sponsra

   Att tänka på
Observera att de flesta sociala medier har en ålders-
gräns på 13 år.

Statens medieråd undersöker årligen medievanor 
och attityder kring medier hos barn och unga i  
åldrarna 9 –18 år. Resultaten redovisas i rapporten 
Ungar & medier och finns att ladda ner från webb-
platsen statensmedierad.se. En av frågorna som 
eleverna fick svara på i förkunskapstestet finns med 
i denna undersökning (Brukar du ta del av nyheter?) 
Jämför gärna era resultat med rikets. 

 !

PULS-kollen

Nämn två exempel på 
traditionella medier.
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Mediernas fyra uppgifter
Medier har flera viktiga uppgifter i samhället. Vissa av dessa 
gäller främst massmedier. Andra gäller alla typer av medier, 
även sådana där du själv är med och skapar innehåll.

Informera
Medierna ska informera och berätta om viktiga saker som 
händer så att vi hänger med i vad som sker runt omkring oss. 
De ska också förklara varför något inträffar, till exempel  
varför det är krig mellan två länder eller varför en politiker 
måste avgå. 

Granska 
Medierna ska noga följa vad politiker, myndigheter och stora 
företag gör. Det är viktigt för att ingen ska kunna fuska sig 
till mer makt eller lura andra. Medierna granskar genom att 
intervjua personer, läsa protokoll från möten och vara med 
när viktiga beslut ska fattas.

Bilda opinion
Medierna har stor makt att bestämma vilka frågor som ska 
diskuteras i samhället och kan påverka många att tycka 
likadant. Denna uppgift kallas opinionsbildning. 

Genom medierna kan vi ta del av olika åsikter och ta 
ställning till huruvida vi är för eller emot något. Vi kan också 
påverka opinionen genom att skriva debattartiklar eller 
insändare eller svara på sådant som någon annan har skrivit.

Underhålla
Livet är mer än bara politik och ansvar och därför har 
medierna också till uppgift att underhålla oss. Det finns 
mycket som kan kallas underhållning. Sport, musik, film, 
teater och datorspel är alla viktiga delar i ett samhälle,  
som behövs för att vi ska må bra.

I public service ska det finnas 
något som passar alla.

Via sociala medier kan du själv producera 
och sprida underhållning genom att  
lägga ut egna filmer, bilder och texter.

På många orter finns lokaltidningar 
som bevakar vad som händer där.

Vem betalar?
Nyhetsbevakning gjord av journalister kostar pengar.  
En journalist är en person som arbetar med att skriva artiklar 
till tidningar eller göra reportage för radio- och tv-program. 
Journalister har utbildning i att kolla källor och förklara nyheter 
på ett begripligt sätt. Journalisters arbete är särskilt viktigt 
eftersom i stort sett vem som helst kan publicera vad som helst 
på nätet. Medier finansieras genom antingen skatter eller reklam 
och avgifter.

Kommersiell media
Med kommersiell media menas tidningar, radio- och tv-kanaler 
som tjänar pengar på olika sätt. Antingen finansieras de med 
hjälp av reklam eller så betalar vi för att komma åt innehållet. 
Ofta gäller båda delarna. En tidning på nätet kräver ofta att du 
prenumererar för att du ska kunna läsa artiklarna. När du har 
loggat in finns det trots det reklam på sidorna. 

En risk med kommersiell media är att medieföretagen 
kanske helst publicerar sådant som de vet att folk tycker är 
spännande och roligt. Ju fler som tittar eller läser, desto mer 
kan de ta betalt för reklamplatserna. 

Den enda kommersiella tv-kanalen som sänder egna nyheter 
är TV4. Det är ett innehåll som är mycket dyrt att producera.

Public service
Public service betyder ungefär ”samhällets tjänst”. Det är tv  
och radio som bekostas av en avgift som läggs på skatten. 

Public service finns i de flesta demokratier. I Sverige 
finns tre public service-företag: Sveriges Television (SVT), 
Utbildningsradion (UR) och Sveriges Radio (SR). De har 
ett särskilt uppdrag att sända nyheter, kulturprogram och 
program för barn och unga. Det måste finnas en blandning av 
program, både underhållande och allmänbildande. En viss del 
av programmen måste göras på minoritetsspråk som meänkieli 
och romani chib. Så mycket som möjligt ska finnas teckentolkat 
och bildtolkat så att alla i samhället kan uppleva public service.

Politiker eller företag får inte påverka vilka program som 
public service sänder eller innehållet i programmen.

Kommersiell media tar betalt 
för att låta företag göra reklam 
för sina produkter och tjänster  
i deras kanaler.
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Mediernas fyra uppgifter s. 44 – 45

Så här kan du göra

• Inled med att ägna fem minuter åt att höra vilka 
elever som har konsumerat något medieinnehåll 
medvetet sedan förra lektionen. 
– Har någon prövat att titta på tv, som inte bru-
kar det? Vilka program? Har någon lyssnat på 
radio? 

Samtala om vad eleverna sett eller lyssnat till, 
vad det är för typ av innehåll. Liknade det som 
eleverna brukar titta eller lyssna på eller var det 
annorlunda? 

• Dela ut dagstidningar som eleverna i par ska an-
vända medan ni läser. Om möjligt kan det vara 
olika tidningar och det gör inget om de inte är 
helt aktuella. Läs texten i grundboken, sidan 44, 
högt, stycke för stycke. Uppmärksamma de be-
grepp som kan behöva förklaras.
När ni har läst stycket Informera stannar du upp 
och låter eleverna leta i sina tidningar. Hittar de 
något innehåll som är skrivet för att informera? 
Låt eleverna läsa och bekanta sig med innehållet 
i tidningen. Några par får sedan sammanfatta det 
de har hittat.

Läs därefter stycket Granska och gör på samma 
sätt. Hittar eleverna något innehåll som är skrivet 

för att granska någon/något? Låt eleverna läsa 
och förbereda sig så att de kan sammanfatta det 
de har hittat för klassen. Passa på att träna elever-
na på att de kan anteckna för att komma ihåg vad 
de har hittat och hur de ska presentera det.

Fortsätt sedan på samma sätt med styckena Bilda 
opinion och Underhålla.

• Läs vidare på sidan 45 i grundboken högt, upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras och fortsätt arbeta med uppslaget på det sätt 
som passar din klass. I texten nämns begreppet 
”minoritetsspråk”. Repetera vid behov vilka de 
fem nationella minoritetsspråken är. I PULS SO 
åk 5 finns ett kapitel som specifikt handlar om 
Sveriges nationella minoriteter.
– Vilka två olika typer av media som vi läst om 
finns i vårt land och andra demokratier?

Kommersiell media och public service.

– Vad heter de tre public service-företag som 
finns i Sverige?

Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och 
Utbildningsradion (UR)

– Vilket innehåll känner du till som sänds av 
public service?

Elevernas svar.
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Ämnesrelaterade begrepp
granska – undersöka noga

opinionsbildning – försök till påverkan av åsikter 
och värderingar hos en större grupp människor

opinion – gemensamma åsikter och värderingar hos 
en större grupp människor

debattartikel – längre argumenterande text där 
skribentens namn visas

insändare – publicerad text som tidningens läsare 
har skickat in till tidningen

journalist – person som har som yrke att ta fram 
material till tidningar, radio, tv och webbplatser

kommersiell – vara till salu, inriktad på att tjäna 
pengar

prenumerera – regelbundet få något som man be-
ställt och betalat i förväg

public service – system där företag sänder program 
för radio och/eller tv på uppdrag av staten

minoritetsspråk – språk som talas av en mindre 
andel av befolkningen

teckentolkning – översättning till teckenspråk (för 
personer med hörselnedsättning)

syntolkning – förtydligande muntlig beskrivning av 
sådant som inte framgår av dialogen eller ljudlägg-
ningen (för personer med synnedsättning)

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 18  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Mediernas fyra upgifter, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring.

2–4  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om mediernas uppgifter, 
kommersiell media och public service. 

5  Fördjupande uppgift. Eleven funderar över 
och resonerar om hur det skulle vara om bara 
det ena av kommersiell media och public 
service fanns.

Skriv upp de tre företagen på tavlan och skriv 
under varje företag in det innehåll som eleverna 
kan komma på (med ditt stöd), som sänds av res-
pektive företag.

– Public service-företag finns i de flesta demo-
kratier. Vilken är den stora skillnaden mellan 
public service och kommersiella kanaler?

Kommersiell media tjänar pengar på den publik 
som väljer deras innehåll, det gör inte public service.

– Det finns risker kopplade till att man tjänar 
pengar på sitt innehåll. Vilka risker kan det 
vara? (Hur påverkas utbudet när ägarna väljer 
att visa det som de tjänar mest pengar på?)

Diskutera hur ägarna tänker kring vinsten och 
vad som händer när de märker att ett visst pro-
gram är väldigt populärt, lockar stor publik, jäm-
fört med ett annat som drar ganska liten publik. 
Om målet för kanalen är att skapa så mycket vinst 
som möjligt, vad händer då? Vilka program kom-
mer kanalen välja att sända?

– Varför är public service viktigt för demokratin?

Syftet med public service är att oberoende fakta ska 
kunna nå alla människor, vilket är viktigt till ex-
empel inför ett val. Ingen ska kunna lägga sig i vad 
som tas upp i till exempel nyheterna. 

Ämnesneutrala begrepp
avgå  granska  huruvida

finansieras allmänbildande
PULS-kollen

Nämn ett  
public service-företag.
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Lagar som styr medier
Fria och oberoende medier är nödvändiga i en demokrati. 
Om nyhetsrapporteringar vore beroende av vad politiker eller 
företag tycker, skulle vi inte kunna lita på att de berättar när 
någon beter sig illa. 

Massmedierna kallas ibland för den tredje statsmakten, 
efter regeringen och riksdagen. Den som har makt måste 
kunna granskas. Även medierna granskas och måste följa 
olika lagar så att vi kan lita på dem. 

Tryckfrihet och yttrandefrihet
I Sverige råder tryckfrihet och yttrandefrihet. Tryckfrihet 
innebär att det som trycks i en bok eller en tidning inte får 
censureras. Ingen får alltså hindra att något publiceras. 

Yttra är ett annat ord för att säga något. Lagen om 
yttrandefrihet gäller för sådant som sägs i radio och tv eller 
som skrivs på nätet. En viktig del av yttrandefriheten är att 
du har rätt att vara anonym om du vill berätta något för en 
journalist.

I länder utan tryckfrihet eller yttrandefrihet kan politiker 
och andra med makt granska och ändra sådant som de inte 
tycker om.

Undantag från tryck- och yttrandefriheten
Lagarna om tryckfrihet och yttrandefrihet ger oss rätt att 
fritt uttrycka våra tankar och åsikter. Men det betyder inte 
att medier kan publicera vad som helst. Det finns undantag 
då lagarna om tryck- och yttrandefrihet inte gäller. Man 
får inte avslöja hemligheter om landets säkerhet, till 
exempel sprida hemlig information från den svenska 
försvarsmakten. Man får heller inte förtala grupper av 
människor eller enskilda personer. Förtal är när man talar 
illa eller ljuger om människor för att få andra att tycka illa 
om dem. 

Ansvarig utgivare
För att tryckfrihet och yttrandefrihet ska gälla måste det 
finnas en ansvarig utgivare för det som skrivs eller yttras. 
Den ansvariga utgivaren bestämmer vad som får publiceras 
och ansvarar för att det som sägs i en tidningsartikel eller 
i ett program är sant. Om något bryter mot lagen är det den 
ansvariga utgivaren som döms. 

Tidningar, böcker, radio och tv har alltid en ansvarig 
utgivare, men internet ägs inte av någon. Därför kan 
människor sprida information på nätet utan att någon  
tar ansvar för att den stämmer.

Vänsterpartiets ordförande 
Nooshi Dadgostar frågas 
ut av journalister.

Medieombudsmannen 
Om du upptäcker något 
som är fel i medierna kan du 
anmäla det till Myndigheten 
för press, radio och tv eller till 
medieombudsmannen.se.

Upphovsrätt
Det mesta av allt material som publiceras i massmedier 
och på nätet skyddas av upphovsrätt. Det betyder att 
den person som har skapat texten, filmen, bilderna 
eller musiken har rätt att bestämma hur materialet ska 
användas. Upphovspersonen, som personen kallas, har 
också rätt att ta betalt om det används av andra.

Upphovsrätten gäller även sådant som du själv skapar, 
till exempel foton som du tar eller en dans som du hittar 
på. Andra får inte sprida vidare ditt material utan att du 
är okej med det.

Den som delar material utan att ha tillstånd kan bli 
skyldig att betala skadestånd.

Att få säga vad man tycker och tänker 
är grundläggande i en fungerande 
demokrati. Dessa rättigheter finns 
inskrivna i Sveriges grundlagar. 

Den ansvariga utgivaren för SVT:s 
nyheter ansvarar för att det som sägs  
i programmen är sant.
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Lagar som styr medier s. 46 – 47

Så här kan du göra

• Inled med att visa bilden av partiledaren som blir 
utfrågad av journalister från sidan 46 i grundbo-
ken (finns på lärarwebben) och prata om den.
– Vad ser vi på bilden?

Journalister som intervjuar någon/Nooshi Dadgostar, 
Vänsterpartiets ordförande.

– Varför intervjuar de henne, tror ni?

De vill att hon ska berätta vad hon tycker om något 
som har hänt, eller vad partiet tycker eller tänker göra.

Samtala om att detta är journalisters uppdrag, att 
berätta om olika typer av nyheter, som exempel-
vis inom politik och att granska vad politikerna 
gör och säger. Journalister tar reda på så mycket 
som möjligt om det som pågår för att sedan be-
rätta för allmänheten om hur riksdag och reger-
ing arbetar just nu för att styra Sverige. 

– Är politiker alltid glada och nöjda när media 
kommer för att intervjua?

De är nog ofta nöjda med att få ut sitt budskap men 
ibland kan de vara besvärade eller arga. 

Förtydliga att politiker kanske kan bli besvärade 
när de får en svår fråga, eller när journalisterna 
verkar tycka att politikerna har gjort något märk-
ligt. Det behöver inte vara journalistens person-

liga åsikt att det är så, men det är journalistens 
jobb att ”gräva” och ta reda på saker som är in-
tressanta för allmänheten att få veta.

– Oavsett vad politiker tycker har media rätt att 
trycka den information som de får fram. Våra 
medier är fria och oberoende medier som arbe-
tar enligt lagarna om tryckfrihet och yttrande-
frihet. Dessa lagar innebär dock inte att media 
får publicera precis vad de vill – de måste se till 
att det de publicerar är sant.

• Läs texten i grundboken högt, uppmärksamma 
de begrepp som kan behöva förklaras och fortsätt 
arbeta med uppslaget på det sätt som passar din 
klass.

• Dela in eleverna i grupper, som får i uppdrag att 
diskutera nedanstående frågeställningar (finns 
även på lärarwebben). Diskussionerna har inte 
som syfte att eleverna ska bli överens, men de 
ska fundera noggrant kring dessa frågor och lika 
mycket lyssna, som dela med sig av sina egna 
åsikter. Efter diskussionen kan du låta eleverna 
hjälpas åt att redogöra för vad de kom fram till, 
och/eller låta dem skriva ner sina egna tankar 
kring detta. Låt gärna eleverna resonera kring det 
som någon annan tycker och jämföra det med sin 
egen åsikt.
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Ämnesrelaterade begrepp
statsmakt – regering och riksdag

censurera – hindra att något publiceras

yttra – säga, framföra

förtala – tala illa eller ljuga om en person för att  
få andra att tycka illa om den

ansvarig utgivare – person som ansvarar för inne-
hållet i en tidning eller radio- eller tv-sändning

upphovsrätt – rätt som författare och andra upp-
hovspersoner har till sina verk

upphovsperson – person som har skapat ett litte-
rärt eller konstnärligt verk, till exempel en bok, film, 
bild eller ett musikstycke

press – samlingsnamn för tryckta medier, det vill 
säga tidningar och tidskrifter

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 19  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Lagar som styr medier, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop början och slutet på 
meningar.

2–3  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om tryck- och yttrandefrihet och  
den ansvarige utgivarens uppdrag.

4  Fördjupande uppgift. Eleven resonerar  
om lagen om upphovsrätt och föreställer sig 
vilka konsekvenserna skulle bli om den lagen 
inte fanns.

 f Varför är tryckfrihet och yttrandefrihet viktiga 
för media?

 f Hur blir det i ett land där tryckfrihet eller 
yttrandefrihet inte finns?

 f Är det möjligt för en demokrati att inte ha 
tryckfrihet eller yttrandefrihet? Varför?/Varför 
inte?

 f Varför är det viktigt att respektera de 
undantag som finns från lagarna om 
tryckfrihet och yttrandefrihet?

Ämnesneutrala begrepp
fri och oberoende  anonym  

fråga ut  skadestånd

PULS-kollen

Vad kallas massmedia  
för ibland?
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Källkritik och källtillit
Eftersom vi har information överallt omkring oss, är det viktigt 
att vi lär oss att värdera källor. Att vara källkritisk betyder att på 
olika sätt undersöka och kontrollera hur pålitliga källorna är. 

Exempel på källor är en lärare som berättar något, statistik 
från en myndighet och Wikipedia. I olika sammanhang är vissa 
källor bättre än andra. Läraren kanske inte är expert på det du 
vill veta mer om, statistik kan vara för gammal och Wikipedias 
text för svår att läsa. Det finns många olika faktorer som är 
avgörande när vi väljer vilka källor som är bäst att använda. 

Avsändare, budskap och syfte
Alla källor har en avsändare, ett budskap och ett syfte. Om 
avsändaren är anonym blir källan svår att lita på, eftersom vi 
inte vet vem som ligger bakom den. Budskap och syfte kan också 
vara knepiga att förstå ibland. En artikel om barns motionsvanor 
kan ha ett dolt budskap om att skärmtid är dåligt. En rolig film 
som delas i sociala medier kan vara reklam för ett nytt spel. 
Genom att bedöma avsändare, budskap och syfte blir vi säkrare 
på källkritik.

Falska nyheter och manipulation
Med dagens teknik är det lätt att hitta på falska nyheter  
och manipulera filmer och bilder så att de ser ut att vara  
äkta. Sociala medier spelar en stor roll i spridandet av falska 
nyheter eftersom de enkelt når ut till många personer.

Att manipulera en bild innebär 
att man ändrar originalbilden så 
att motivet förändras. Även filmer 
och ljud går att manipulera.

Faktaböcker kan vara pålitliga 
källor men innehålla information 
som blivit gammal.

Trollfabriker
Det finns människor som har som jobb att försöka förstöra demokratier 
och påverka politiska val. De arbetar på så kallade trollfabriker. Ordet 
troll kommer från engelskans trolling, en fiskemetod där man kastar ut 
flera linor efter en båt och hoppas på att det ska nappa. 

Trollfabrikerna skapar tusentals påhittade konton som sprider falsk 
information för att skapa förvirring och oro. Vissa är ute efter att påverka 
val i andra länder. Andra vill störa samhällen så att det blir svårt att veta 
vad som är sant och vem man kan lita på. Om folk inom ett land bråkar 
med varandra kan de inte försvara sig lika bra mot yttre hot. 

Källkritiska frågor
Ett bra sätt att snabbt kolla om en källa är trovärdig eller inte,  
är att ställa de här frågorna:
• Vem? Vem är det som är avsändare? Är det ett företag,  

en forskare, en politiker eller en privatperson?
• Varför? Vad har källan för syfte? Är det att sprida information, 

reklam eller en åsikt?
• Vad? Vad hittar du för information på sidan? Verkar det vara 

personliga åsikter eller fakta? Kan du hitta samma information 
på mer än ett ställe?

• Hur? Ser källan trovärdig ut? Finns det källhänvisningar?  
När är den publicerad? 

Källtillit
Det kan ibland upplevas som att det enda som är viktigt är att 
lära sig är att avslöja vad som är falskt. Men det är också viktigt 
att vi lär oss att lita på källor. Det kallas att ha källtillit. 

Olika källor kan vara mer eller mindre bra att använda sig av 
vid olika tillfällen. Om du till exempel funderar på att köpa en 
hund och vill veta mer om olika hundraser, kan vissa böcker  
och sidor på nätet passa bra. Om du i stället ska skriva en 
faktatext om hundar i en skoluppgift så behöver du troligtvis 
välja andra källor. 

När det kommer till frågor som rör vårt samhälle och politik 
kan du hitta väldigt olika svar beroende på vilka källor du 
väljer. Tänk efter vad det är du vill veta. Ger källan dig svar på 
de frågor du har? När du vet varför du väljer en källa så kan du 
känna större källtillit.

Yttrandefriheten gör att vi kan 
uttrycka oss fritt i medierna, 
men det ökar också risken för 
falsk information.

Inlägg på sociala medier kan 
ha mängder av olika avsändare 
som har olika åsikter.

Wikipedia är ett uppslagverk på nätet där innehållet kan redigeras av besökarna själva.

Välj rätt källa vid rätt tillfälle.
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Källkritik och källtillit s. 48 – 49

Så här kan du göra

• Inled med att visa illustrationen av flickan med 
böcker från sidan 48 i grundboken (finns på  
lärarwebben) och samtala med eleverna om deras 
förkunskaper kring källor och källkritik.
– När vi vill ta reda på något använder vi olika 
källor. Vilka källor brukar du använda?

Elevers svar.

– Varför väljer du just dessa källor? Hur väljer 
du vilka källor du ska använda i olika samman-
hang?

Skriv upp de källor som eleverna anger. Diskutera 
varför eleverna väljer som de gör. Använder de 
ofta samma källa i olika sammanhang? Se till att 
ni diskuterar källor som eleverna använder i sko-
lan men även på fritiden.

• Läs texten i grundboken högt, uppmärksamma 
de begrepp som kan behöva förklaras och arbeta 
med uppslaget på det sätt som passar din klass.

• Efter läsningen lyfter du en aktuell nyhet, gärna 
om någon politisk fråga, och så tränar ni tillsam-
mans på att granska en källa. Ta tillsammans del 
av nyheten.
– Nu ska vi granska källan, för att se om den är 
trovärdig eller ej. Vad är det vi ska försöka be-
döma, för att det ska bli en bra granskning?

Avsändare, syfte och budskap. Vi kan ställa frågor-
na Vem? Varför? Vad? och Hur?

Ta hjälp av de stödfrågor som också finns i 
grundboken och granska källan tillsammans. 
Resonera om källans tillförlitlighet och om det är 
en lämplig källa eller inte. I vilket sammanhang 
är källan lämplig att använda? Behövs fler källor?
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Ämnesrelaterade begrepp
värdera – bedöma värdet av

källkritik – granskning av texter, filmer, bilder och 
andra källor för att bedöma om det går att lita på 
dem

statistik – uppgifter och siffror presenterade i till 
exempel tabeller och diagram

avsändare – person som har skickat något

budskap – innehåll, meddelande

syfte – avsikt, ändamål

artikel – skriven text i en tidning

manipulera – bearbeta, förändra

trollfabrik – organisering av nättroll som har till 
uppgift att sprida propaganda eller vilseledande 
information på internet

trovärdig – pålitlig, värd att kunna litas på

källhänvisning – uppgift om vilken källa författaren 
använt som belägg för sin text

tillit – förtroende, övertygelse om att någon är  
trovärdig och har goda avsikter

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 20  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Källkritik och källtillit, de samtal ni har haft och 
de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven parar ihop begrepp med förklaring.

2–6  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om källkritik och källkritik. I uppgift 
4 resonerar eleven om faror och orsaker till 
manipulering av bilder, och i uppgift 6 om 
vikten av källtillit.

7  Fördjupande uppgift. Eleven tillämpar 
källkritik och motiverar sina val av källor.

   Att tänka på
Arbeta gärna ämnesövergripande tillsammans med 
bildämnet där eleverna kan skapa olika typer av 
manipulerade bilder.

Källkritikbyrån granskar systematiskt påståenden på 
nätet. Exempel på granskningar samt olika guider 
i hur man blir en bättre källgranskare själv finns på 
deras webbplats kallkritikbyran.se. Källkritikbyrån 
ligger också bakom programserien Källkoll på UR.

Nyhetsvärderaren är ett verktyg som lär ut en forsk-
ningsbaserad metod för att värdera information på 
nätet, nyhetsvarderaren.se.

 !

PULS-kollen

Säg två  
källkritiska frågor.

Ämnesneutrala begrepp
avsändare budskap  skärmtid

motiv yttre hot
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Näthat och nätmobbning är hot 
och trakasserier som sker på 
nätet. Mobbningen kan pågå 
dygnet runt och vara svår att 
försvara sig mot. Barn och unga 
kan vända sig till organisationen 
Bris för att få stöd.

Vi har alla ett ansvar för nätet
I dag har vi möjlighet att kommunicera med och nå ut till 
andra på ett sätt som människor inte kunde drömma om 
innan internet var uppfunnet. Det är inte längre bara några få 
journalister eller författare som kan sprida vad de tycker och 
tänker. Det är en fantastisk möjlighet som vi behöver värna om. 
För att vår demokrati ska fungera krävs det att alla vågar säga 
vad de tycker. När du använder internet har du både rättigheter 
och skyldigheter.

Du har inte rätt att skada andra med ord
Du har rätt till din åsikt och du får tycka att personer är knäppa, 
men undantagen från lagarna om tryckfrihet och yttrandefrihet 
som du har läst om tidigare gäller även dig som privatperson. 
Det är alltså förbjudet för dig att hota, sprida falska rykten eller 
uttrycka att du hatar vissa grupper. Även den som är under 
15 år kan bli polisanmäld och dömd att betala skadestånd om 
hen bryter mot lagen.

Om det blir för mycket hat förknippat med att stå för sin 
åsikt kommer människor att tystna. Därför är det viktigt att vi 
tar ansvar för att hålla taskiga kommentarer borta. Alla elak-
heter är inte olagliga, men vi kan alla göra vårt bästa för att 
nätet ska bli en så trygg plats som möjligt. 

Tips för ett bättre internet

Sprid inte hat

En bra regel är att aldrig sprida vidare hat. Om du delar 
något hatiskt som någon annan har skrivit så kan du 
faktiskt bli dömd för förtal, eftersom du sprider det 
vidare.

Välj dina ord

Det är ofta lättare att skriva elaka saker än att säga dem 
direkt till någon. Tänk att du ska kunna se personen du 
skriver till i ögonen. Skulle du säga samma sak om ni 
satt bredvid varandra i klassrummet? Om inte, skippa 
kommentaren. 

Strunta i onödiga kommentarer

Om fem personer redan har skrivit att ett klipp är dåligt, 
så blir det inte bättre av att du också skriver det. Ingen 
blir glad av negativa kommentarer. Det kan räcka med 
ett enda elakt ord för att göra en annan människa ledsen. 
Även kändisar tar åt sig när någon är taskig.

Säg ifrån och stötta

Reagera om du ser att någon blir illa behandlad. Säg ifrån 
i kommentarsfält och anmäl kränkningar och förtal. 
Det är också fint att få ett stöttande meddelande om man 
är utsatt för påhopp på nätet. Skriv och säg att du är på 
personens sida och fråga hur du kan hjälpa.

Aldrig förr har det varit så lätt 
som nu att nå ut till många 
med ett budskap.
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Vi har alla ett ansvar för nätet s. 50 –51

Så här kan du göra

• Inled med att visa illustrationen med bildtext från 
sidan 50 i grundboken (finns på lärarwebben). 
Använd sedan samtalsmodellen EPA och låt elev-
erna först fundera själva och sedan diskutera till-
sammans vad det som står i bildtexten innebär.
– På vilket sätt kan vi idag nå ut med budskap? 
Hur kan vi sprida det vi tycker?

Vi kan skriva på sociala medier och få stor sprid-
ning/många delningar. Vi kan skriva insändare, bli 
intervjuade i radio, tv eller tidningar, skriva böcker 
eller skapa webbsidor med information som vi kan 
sprida via sociala medier. Vi kan demonstrera …

– Förr, säg för 100 år sedan, var möjligheten att 
nå ut med sitt budskap begränsad. Varför?

Då kunde man skriva böcker och skriva en insän-
dare i tidningen, man kunde demonstrera, men det 
gick inte att lika snabbt nå så många människor på 
det sätt som är möjligt med internet.

– Den här möjligheten vi har, att sprida bud-
skap via internet, medför ett stort ansvar. När 
du sprider ditt budskap via internet får det 
konsekvenser för många andra. Vad brukar du 
göra på nätet? Sprider du något budskap?

Låt eleverna fundera och delge varandra.

• Läs texten i grundboken, sidan 50, högt, upp-
märksamma de begrepp som kan behöva förkla-
ras och fortsätt arbeta med sidan på det sätt som 
passar din klass.

• Återkom efter läsningen till frågan som ställdes 
före läsningen. 
– Vi pratade innan vi läste uppslaget om hur ni 
eventuellt sprider budskap på nätet. Att sprida 
budskap kan handla om mycket, men en typ av 
budskap kan vara att säga negativa saker om 
någon. Vad har vi lärt oss nu som handlar om 
varför detta aldrig är ok?

Det är enligt lag förbjudet att hota, sprida falska 
rykten eller uttrycka att du hatar vissa grupper.

– Nätet behöver, precis som fysiska platser, 
vara en trygg plats för människor. Det stod i 
texten att om hat blir förknippat med att stå 
för sin åsikt kommer människor att tystna. Att 
människor tystnar är ett hot mot demokratin. 
På vilket sätt?

I ett demokratiskt samhälle ska alla människors 
röster kunna höras. Det är inte demokratiskt om 
bara en del av människorna vågar uttrycka sina 
åsikter. Alla människor har rätt att uttrycka sin 
åsikt.
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Ämnesrelaterade begrepp
näthat – samlingsbegrepp för hot, trakasserier, 
kränkningar och förolämpningar på internet

nätmobbning – mobbning som sker via exempelvis 
sociala medier, spelchattar eller sms

trakasseri – upprepande medvetet vållat obehag 
mot någon

kommentarsfält – utrymme i anslutning till en text 
eller ett klipp där läsarna/tittarna har möjlighet att 
kommentera innehållet

kränkning – angripande av en annan person genom 
ord eller handling

ARBETSBOKEN  

Låt eleverna göra uppgifterna på sidan 21  
i arbetsboken. Uppgifterna utgår från avsnittet 
Vi har alla ett ansvar för nätet, de samtal ni har 
haft och de övningar ni har gjort tillsammans.

1  Eleven väljer rätt ord till luckorna i texten.

2–5  Eleven repeterar och befäster sina 
kunskaper om vikten av att ta ansvar för nätet, 
reflekterar över sitt eget beteende på nätet samt 
över riskerna med dåligt uppförande där.

6  Fördjupande uppgift. Eleven fundera över  
vad hen skulle kunna bidra med för att skapa  
ett bättre internet utan hat och hot.

• Låt eleverna i grupper/par läsa texten i grundbo-
ken, sidan 51, och diskutera innehållet. Förslag på 
diskussionsfrågor, om det behövs:

 f Möter du kommentarer som du själv tänker 
att personen aldrig skulle ha vågat säga i 
verkligheten? Vad, till exempel? Hur gör du 
om du blir ledsen, arg eller besviken, av något 
som du läser på nätet?

 f Hur ofta stöter du på hat på internet? Vem/
Vilka är det som sprider hat? Hur reagerar du 
när du stöter på hat? Vad gör du när du stöter 
på hat? 

 f Hur gör du för att göra nätet bättre? Vad kan 
du bidra med? Hur vill du att nätet ska vara?

Avsluta med att stärka eleverna.

– Det du gör spelar roll. Allt du gör på nätet 
påverkar på något sätt andra och du har alltid 
möjligheten att bidra till ett bättre internet.

   Att tänka på
Låt gärna klassen  skapa sin egen ”nätkonvention”, 
klassens egen förklaring om hur nätet bör fungera:

Del 1, där paragraferna börjar ungefär ”Alla som  
använder nätet ska tänka på…”

Del 2, där paragraferna börjar ungefär ”Alla som  
använder nätet har rätt till…”

Del 3, där paragraferna börjar ungefär ”Ingen som 
använder nätet ska utsättas för…”

 !

Ämnesneutrala begrepp
värna om rykten      förknippat med

PULS-kollen

Vad gör du om du 
märker att någon blir illa 

behandlad på nätet?

FÖRDJUPNING

Konspirationsteorier s. 52–53
Uppslaget är tänkt att ge eleverna en inblick i vad 
konspirationsteorier är och varför de kan utgöra ett 
hot mot demokratin. Arbeta med uppslaget på det 
sätt som passar din undervisning bäst. Du kan till 
exempel: 
• Visa och presentera uppslaget på storskärm 

som en gemensam inledning.
• Låta eleverna läsa på egen hand eller i par.
• Läsa texten gemensamt i klassen.
• Låta eleverna diskutera innehållet i par/

grupper.

Myndigheten Forum för levande historia har tagit 
fram en lärarhandledning om hur antidemokratiska 
uttryck, förintelseförnekelse och alternativa fakta 
kan bemötas. Skriften heter Svåra frågor i klassrum-
met och kan laddas ner från webbplatsen levande-
historia.se.
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K12

Förkunskaper
1. Brukar du ta del av nyheter?

  Ja, varje dag.

  Ja, någon gång i veckan.

  Ja, men inte så ofta.

  Nej.

2. Varifrån tar du i så fall del av nyheter?

  tv

  dator/surfplatta

  mobil

  papperstidningar

  radio

3. Nämn en källa för nyheter (till exempel en tidning, en webbplats eller en person) som du …

a) … tycker är trovärdig, som du oftast litar på:  

b) … inte alltid litar på:  

4. Vad innebär det att vara källkritisk?

 

 

 

5. Vad gör en journalist?
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K13

Olika typer av medier

Traditionella medier Sociala medier

Vem/vilka väljer ut vad 
som ska publiceras?

Vilka är de vanligaste 
användarna? (äldre/
yngre)

Vad kan göra dessa 
medier till bra källor för 
nyhetsrapportering?

Vad kan göra dessa 
medier till sämre källor 
för nyhetsrapportering?


