
Lektionsförslag för grundskolans yngre elever  

Tidningsveckan 2016: 
FRIA MEDIER 250 år 

Under Tidningsveckan uppmärksammar vi att Sverige har världens äldsta 
tryckfrihetsförordning från år 1766. Vecka 41,10–14 oktober, inbjuder vi alla lärare på 
grundskolan och gymnasiet att fokusera på det fria ordet. Flertalet av våra 
dagstidningar erbjuder papperstidningar till undervisningen men det går också bra att 
utgå från nättidningar. På den här sidan ligger lektionsförslagen för mellanstadiet, 
som också kan passa för andra elever på grundskolan. Lektionsförslagen är skrivna 
utifrån perspektivet papperstidning, men kan lätt anpassas till nättidningen. För de 
riktigt unga, förskoleklass - lågstadiet, rekommenderar vi lärarhäftet, Kunskap och lek 
från Mediekompass, Presstationens lärarhandledningar för L-M eller fjolårets 
lektionsförslag Tidningsveckan 2015.  

Planera för deltagande i Tidningsveckan under vecka 41! Beställ tidningar och låt 
eleverna bekanta sig med sin lokaltidning, läsa nyheter och fundera på vad en 
dagstidning betyder för samhället och vår demokrati.  

Vi har planerat för att din klass ska kunna arbeta med dagstidningen varje dag under 
vecka 41 och presenterar därför fem lektionsförslag. Alla börjar med tidningsläsning 
med diskussion, fördjupning och fakta. Alla lektionsförslagen ger stor frihet i upplägg 
och tid. Välj det som passar klassen bäst. Det stora flertalet av dagstidningar i 
Sverige är få - eller flerdagarstidningar, vilket innebär att klassen kanske arbetar med 
flera uppgifter utifrån samma nummer. 

MÅNDAG: LÄR KÄNNA ER DAGSTIDNING  
ATT LÄSA 
Många elever är inte vana vid att det finns dagstidningar i klassrummet. Denna vecka får 
de chansen att läsa veckans tidningar i skolan och diskutera nyheter tillsammans. Börja 
gärna med att berätta vad du har läst och fastnat för. Berätta vad det handlar om och 
varför du gillar dessa nyheter. Vi tror att det väcker en nyfikenhet hos eleverna att göra 
detsamma. 

Så här första dagen tror vi att eleverna vill bläddra och läsa lite här och där. Uppmuntra 
det! Men be dem markera en eller flera nyheter som de gillar. Maximera tiden. Kanske 
räcker tio minuter?  

ATT DISKUTERA 
Samtala kring de nyheter som eleverna har fastnat för. Här ger vi några tips för ett 
sådant nyhetssamtal: 
• Hur många har valt någon nyhet som också finns på förstasidan? Vilken? Vad handlar 
den om? Har någon valt tidningens största nyhet? 
Nyheterna på förstasidan värderar redaktionen som extra viktiga. Den allra viktigaste, det 
så kallade ”vänsterkrysset” toppar alltid förstasidan. 

• Har någon valt den nyhet som också har en stor bild på förstasidan? Varför? Vad 
handlar den nyheten om. Hur skiljer sig den nyheten från ”vänsterkrysset”? 
Den stora bilden på förstasidan kallar vi ”ettanbild” eller ”dragarbild”. Den nyheten är 
oftast lite mjukare och bilden är särskild lyckad. Den syftar till att fånga oss läsare, få oss 
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att stanna upp och läsa även annat på sidan. ”Dragarbilder” finns oftast på varje 
nyhetssida. Ibland sammanfaller ”vänsterkrysset” med ”dragarbilden” på förstasidan, om 
redaktionen gör en sådan nyhetsvärdering. 

• Har någon valt en kort nyhet, en så kallad notis? Berätta! Hur skiljer sig notiser från 
artiklar? Varför tror ni att notiser ibland kallas för ”tidningens pärla”? 
Notis 
På ett par hundra tecken berättar notisen: Vad det handlat om, när och var det hände, 
vem eller vilka som var inblandade, hur det gick till och varför hände det? Texten toppas 
med en rubrik och i vissa fall en liten bild. De flesta notiser täcker en liten del av en spalt 
i papperstidningen. 
Nyhetsartikel 
En nyhetsartikel består av fem delar: Rubrik, bild, bildtext, ingress och brödtext. 
Nyhetsartiklarna är ett teamwork mellan skribenten, fotografen och sidredigeraren. På 
vissa tidningar är dessa en och samma person, på andra tre olika journalister. Rubrik, 
bild, bildtext och ingress syftar till att underlätta läsningen för oss och ge oss ledtrådar in 
i brödtexten. 
  
• Har någon valt en sportnyhet? Vilken och varför? 
På en tidning finns nyhetsredaktionen med sina journalister och sportredaktionen med 
sportjournalister. Dessa redaktioner leds av en nyhetschef respektive sportchef. 
Sportredaktion planerar sina nyheter och arbetar självständigt med endast sport. På 
nyhetsredaktionen har många journalister specialuppdrag som bevakning av kommun, 
polis/ ting, skolan, landsting, kultur, familjen eller allmänna bevakningar. 

• Har några valt andra nyheter som vi inte har pratat om? Vad handlar de om? Vem har 
skrivit dessa nyheter? Varifrån kommer fakta/källor till dessa?  

ATT GÖRA  
• Läs TU:s jubileumstidning 
Tidningsutgivarna, TU, uppmärksammar att Sveriges tryckfrihet firar 250 år. På deras 
hemsida finns fakta om tryckfriheten under vinjetten FRIA MEDIER 250 år. Där ligger 
också den jubileumstidning i pdf som ger exempel på tryckfriheten i nutid. 48 svenska 
dagstidningar ger exempel på vad deras bevakning har betytt för samhället och enskilda, 
tack vare tryckfriheten. Välj några exempel och visa för klassen. Kanske har er egen 
dagstidning ett exempel? 

• Rätt och fel om tryckfriheten 
Klipp röda och gröna lappar och dela ut en omgång till varje elev. Välj bland våra 
påståenden och låt eleverna fundera på vad som är RÄTT och FEL. 

1. Våra medier är fria. Betyder det att våra dagstidningar kan publicera vad som helst om 
vem som helst? 
FEL 
Inskränkningar av yttrandefriheten som kan leda till fängelsestraff: 
• Publicering av sådant som hotar rikets säkerhet, till exempel förräderi och spioneri.  
• Hets mot folkgrupp. Innebär att ”någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp 
eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. 
• Förtal. Innebär att ”någon utpekar annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt 
levnadssätt eller bara lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras 
missaktning”. 
• Förolämpning. Avser att ”någon smädar annan genom kränkande tillmäle eller 
beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom”. Skillnaden mellan förtal 
och förolämpning är att förtalet är riktat till en publik – man baktalar en tredje person – 
medan förolämpningen är riktad till den person som kränks. 
• Olaga våldsskildring. Innebär att ”den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med 
uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om inte 

http://tu.se/fria-medier/
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gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för olaga våldsskildring till 
böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som i rörliga bilder närgånget 
eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids 
eller som sprider en sådan skildring”. 
• Olaga hot. Avser situationer där någon hotar en annan person ”på ett sätt som är ägnat 
att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person 
eller egendom”. 
Källa: Statens medieråd för unga 

2. Alla tidningar som ges ut mer än fyra gånger om året måste ha en ansvarig utgivare. 
Det gäller även skoltidningar. 
RÄTT 
För tidningar och tidskrifter som ges ut med minst fyra nummer årligen (så kallade 
periodiska skrifter) ska en ansvarig utgivare utses. Detta gäller även för till exempel 
skoltidningar som kommer ut med minst 4 nummer per år. 
Den ansvarige utgivaren har ett ensamansvar, vilket betyder att hen är straffrättsligt 
ansvarig för det som publiceras i de grundlagsskyddade medieformerna. Det innebär att 
journalister och andra som skriver i tidningen eller tidskriften inte ansvarar för det 
publicerade. En ansvarig utgivare kan alltid vägra att föra in material i tidningen och 
beslutet behöver inte motiveras. 
För övriga skrifter, till exempel böcker eller skrifter som ges ut med färre än fyra nummer 
per år, är det författaren som ansvarar för det som trycks. 
Källa: Statens medieråd för unga 

3. På Facebook, Instagram, Twitter, bloggar med mera, ansvarar var och en för sina 
inlägg. 
RÄTT 
Där anses dock företaget, organisationen eller personen som har Facebook-sidan vara 
”tillhandahållare av tjänsten”, och är som sådan ansvarig för att hålla uppsikt över 
kommentarerna. 
Källa: Statens medieråd för unga 

4. I Sverige kan staten och kommuner kräva att i förhand få läsa nyhetstexter och stoppa 
publiceringar. 
FEL 
Censurförbudet är en av de tre huvudpunkterna i tryckfriheten. Förbud mot censur gör 
det lättare för medier att granska makten. Det är endast när det allmänna 
förhandsgranskar eller försöker förhindra publicering av information som det kallas 
censur. Att en ansvarig utgivare på till exempel en tidning vägrar att publicera material är 
inte censur, inte heller att en webbplats har uppförandekoder som gör att man plockar 
bort inlägg som bryter mot dessa. 
Källa: Statens medieråd för unga 

5. Med meddelarfrihet menas att vem som helst kan tipsa tidningen utan att tidningen 
avslöjar vem som är tipsaren.   
RÄTT 
Meddelarskyddet ger alla rätt att anonymt lämna uppgifter till massmedieföretag. Det 
innebär att alla anställda vid massmedieföretag är förbjudna att röja sina källor. Vidare 
får myndigheter och kommunala och landstingsägda bolag inte efterforska vem som 
lämnat uppgiften. I privata företag finns inget förbud mot att efterforska vem som lämnat 
en uppgift – men medieföretaget har fortfarande tystnadsplikt. 
Källa: Statens medieråd för unga 

6. I Sverige har du och jag och alla andra rätt att läsa handlingar som finns hos 
myndigheter.  
RÄTT 
Dokumenten kan vara brev, mejl, domslut, protokoll, rapporter och beslut. Ett brev ställt 
till statsministern, protokoll från kommunstyrelsens möte eller en dom från tingsrätten.  
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Myndigheter har inte rätt att fråga efter ditt namn eller vilka skäl du har för att begära ut 
allmänna handlingar. Det finns inte heller några krav på att man ska ha uppnått en viss 
ålder för att begära ut handlingar – en 50-årig journalist och ett 6-årigt barn har samma 
rättigheter. 
Myndigheterna ska göra det enkelt att få fram handlingar genom att ta fram en 
beskrivning över vilka allmänna handlingar de har och vem man ska prata med om man 
behöver hjälp. Dokumenten får inte innehålla förkortningar eller koder som gör dem 
svårlästa för allmänheten.  
Källa: Statens medieråd för unga 

TISDAG: LETA EFTER TRYCKFRIHETEN BLAND NYHETERNA          
ATT LÄSA 
Dagens tidningsläsning fokuserar på tryckfrihetens tre huvudpunkter:  
• Censurförbud 
• Meddelarfrihet och meddelarskydd 
• Offentlighetsprincipen 
Förklara vad som menas med respektive huvudpunkt. Se Rätt och Fel om tryckfriheten 
som ligger under måndagens lektionsförslag. 
Uppmana eleverna att söka exempel på nyheter: 
- som inte skulle ha publicerats om vi haft censur. 
- där den enskilde reportern tagit hjälp av offentlighetsprincipen för att hämta fakta. 
- där de tror/gissar att någon tipsat tidningen. 
Ge gärna något exempel så att eleverna förstår hur de ska tänka. Detta är en lämplig 
paruppgift och inför redovisningen kan eleverna ta hjälp av klipp eller nätkopior. 

ATT DISKUTERA 
Låt eleverna redovisa sina exempel och med dessa försöka förklara hur tryckfriheten 
fungerar i praktiken. Anslå gärna elevernas förslag under respektive huvudpunkt. 

ATT GÖRA - PRESSETIK 
Det fria ordet ger dagspressen stor frihet att under ansvar publicera. Av hänsyn till den 
enskilde och till pressens anseende har pressen själv antagit etiska regler som innebär 
att tidningarna ska visa varsamhet mot de enskilda människor som de skriver om. 
Särskilt gäller detta när privata förhållanden behandlas eller när någon är misstänkt för 
brott. Den som kritiseras i en nyhetsartikel ska helst själv få uttala sig i artikeln. I annat 
fall bör den kritiserade få ett bemötande publicerat i efterhand. 
Källa: TU 

- Gå igenom huvudrubrikerna i de pressetiska reglerna:  
• Ge korrekta nyheter 
• Var generös med bemötande 
• Respektera den personliga integriteten 
• Var varsam med bilder 
• Hör båda sidor 
• Var försiktig med namn 
Mer fakta om varje huvudrubrik finns här: PO 

- Sätt eleverna på spaning efter hur tidningen förhåller sig till ”Var försiktig med namn”. 
Leta exempel som följer eller inte följer dessa etiska regler: 
• Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. 
Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn 
anges. 

• Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 
nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

Var bland nyheterna hittade eleverna flest exempel? Diskutera varför denna regel finns. 

http://statensmedierad.se/larommedier/juridikvadgalleronline/vadmanintefaruttryckaimedierna.409.html
http://tu.se/juridik/pressetik/
http://www.po.se/regler/pressetiska-regler


Är den bra eller dålig? Vad tycker klassen? 

ONSDAG: VILKA FÅR KOMMA TILL TALS I TIDNINGEN? 
ATT LÄSA 
Vilka ska jag tala med? Det är ofta reporterns första tanke inför ett nytt uppdrag. 
Intervjuerna ger det aktuella stoff till nyheten som inga källor på nätet kan ge. Utan 
åsikter och kommentarer från politiker, tjänstemän och privatpersoner får vi en 
nyhetsrapportering utan argument för och emot i stora som små samhällsfrågor. 
Samhällsdebatt är kanske tidningens viktigaste uppgift och en viktig del i vår demokrati. 

- Vilka får komma till tals i dagens tidning? 
Låt eleverna läsa dagens tidning och leta efter artiklar där reportern gjort intervjuer. De 
kommer att hitta många! Om det finns ”pratminus”, citat, i nyhetsartiklarna vet vi att 
reportern gjort minst en intervju, på plats eller via telefon. Be dem att välja en sådan 
nyhet att redovisa. Då ska de kunna återberätta vad artikeln handlar om och läsa upp 
något pratminus ur texten. 

ATT DISKUTERA 
Pratminus ger närvarokänsla. Titta gärna gemensamt på någon artikel och studera hur 
reportern använder sig av pratminus.  
• hur många pratminus? 
• hur ofta? 
• vad får den intervjuade säga i pratminus? 
• vad får den intervjuade inte säga pratminus? 

Fakta: Vad är ett pratminus? 

ATT GÖRA 
Låt eleverna räkna antalet personer som får komma till tals bland nyheterna i dagens 
tidning. Om ni har papperstidningar går det snabbt om ni fördelar sidorna bland eleverna. 
Räkna inte på första sidan! Uppskatta gärna hur många det kan vara.  
- Hur många blev det? Stämde klassens uppskattning? 

En tidning strävar efter att många i samhället ska få komma till tals. Hur såg det ut i 
dagens tidning?  
- Gör en sortering 
Välj någon av dessa sorteringar:  
• politiker - privatpersoner  
• kvinnor - män 
• vuxna - barn 
• idrottsmän - lagledare  
• annan sortering som klassen väljer 
Studera resultatet! Hur bra är tidningen på representera olika människor i samhället? Hur 
viktigt är det? 

TORSDAG: DET FRIA ORDET FÖR ALLA 
ATT LÄSA 
Vi fortsätter med fri läsning av dagens tidning. Vi tror att unga precis som vuxna vill läsa i 
lugn och ro. Målet med dagens läsning är att hitta en nyhet som engagerar dem och som 
de vill vara med och påverka. Här vill vi alltså släppa fram unga röster och uppmanar 
därför våra klasser att tycka till om vad som händer i samhället. Det här handlar om 
insändare, alltså en direkt återkoppling till dagstidningen och det fria ordet. Men det 
kanske inte behöver se ut som en traditionell insändare? Vi ger även andra förslag.  

ATT DISKUTERA 

http://www.mediekompass.se/medieordlista/


Skapa en debatt i klassrummet! Låt eleverna presentera sina val av nyheter och släpp 
fram olika åsikter. Var debattledare och för diskussionen framåt. Redan här kan ni 
bestämma om ni ska publicera era åsikter och fortsätta debatten ute bland läsarna. I så 
fall, kan ni skriva gemensamt eller tillsammans i grupp eller enskilt.  

ATT GÖRA 
Ett demokratiskt samhälle blir starkt om många gör sina röster hörda. Ju fler som gör det, 
desto fler åsikter har vi att ta ställning till. Alla elever bör kunna skriva insändare, ta upp 
egna frågor eller bemöta sådant som de läser om i tidningen. Här fokuserar vi på att 
bemöta tidningens samhällsfrågor som kan få betydelse för dem.  

- Så här skriver man insändare 
Välj en eller flera av de nyhetsartiklar som eleverna fastnade för. Formulera insändare 
enligt nedanstående debattmall. Alla tidningstexter är mallade på något sätt. Ledare, 
debattartikel och insändare utgår från samma mall, men insändaren är kortare och 
kärnfullare: 
• presentera ämnet 
• argumentera med egna åsikter 
• komma till en slutsats 
• avsluta med ett förslag 

Fakta: Träna på att skriva insändare 

- En variant på insändare 
Här föreslår vi att klassen skriver en gemensam insändare: ”Så här tycker vi i i vår klass”. 
Välj en nyhet som engagerar många.  
• Inled med att presentera ämnet 
• Vi som är FÖR tycker så här: 
• … 
• … 
• … 
• Vi som är EMOT tycker så här:  
• … 
• … 
• … 
• Vad tycker du? Besvara vår insändare! 

Underteckna insändarna med namn/klass, skola och ort och skicka in till 
insändarredaktionen. Adressen brukar finnas i både papperstidningen och e-tidningen. 

FREDAG: FRÅGA TIDNINGEN  
ATT LÄSA 
Släpp återigen eleverna fritt bland nyheterna! Uppmana dem att leta efter en nyhet som 
gör dem nyfikna på journalisters arbetssätt för att sedan ta reda på hur det gick till. Till 
exempel: 
• Hur fick reportern uppdraget?  
• Hur har reportern hittat intervjupersoner?  
• Vilka hänsyn har reportern tagit till berörda personer?  
• Vilken nytta har reportern av tryckfrihetens tre grundpelare?  
• Vilken hänsyn har reportern tagit till de pressetiska reglerna?  
• Har reportern tagit hjälp av ansvarig utgivare om något tveksamt i texten?  
• osv. 

ATT DISKUTERA 
Vilka nyheter har eleverna valt? Anteckna alla och diskutera vilken nyhet eller vilka 
nyheter som väcker mest intresse. Gör gärna en ”Tio i topp - lista” för att få fram de mest 
angelägna. Vad behöver eleverna veta för att förstå journalistens arbetssätt? Vilka frågor 
vill de ställa till den aktuella reportern? 

http://www.mediekompass.se/lektionstips/trana-pa-insandare/
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ATT GÖRA 
Tidningen uppskattar att bli kontaktade av sina läsare, unga som äldre. Så här i slutet av 
Tidningsveckan föreslår vi att ni i klassen kontaktar tidningen med era frågor kring en 
speciell nyhet, specifika tidningsfrågor och/eller frågor kring tryck - och yttrandefrihet. 
Arbeta tillsammans i klassen eller dela upp er i grupper och skriv frågor till en eller flera 
reportrar. Undvik ja - och nej-frågor! Ställ angelägna frågor som skapar en bra kontakt 
med reportern. 

Chefredaktörer, nyhetschefer och fotografer svarar också gärna på elevers frågor. Deras 
mejladresser hittar ni på tidningens informations - och kontaktsidor. Reporterns och 
fotografens mejadress brukar finnas i samband med artikeln. 

Läroplansanknytning 
Lgr 11 Samhällskunskap  
Syfte: 
• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter 
och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra 
uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet 
meningsutbyte om samhällsfrågor. 

Kursplanen i samhällskunskap 
Årskurs 1-3 
• Aktuella samhällsfrågor i olika medier. 
Årskurs 4-6 
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. 

Kursplanen i svenska 
Årskurs 1-3 
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 
form och innehåll.  
Årskurs 4-6 
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.  

Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag: 
• Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort  
informationsflöde ...  
• Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin  
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. 

LGR 11 Kursplanen i samhällskunskap 
Syfte 
• söka information om samhället från medier Internet och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet. 

LGR 11 Kommentarer till kursplanen i samhällskunskap 
• Eleverna ska genom alla årskurser få träna sin förmåga att analysera innehållet i 
olika medier. 
... 
• Även eleverna i de tidigaste skolåren snappar upp händelser och aktuella 
samhällsfrågor i olika medier och därför är detta ett centralt innehåll i SO 1–3. 
... 
• Oavsett vilka medier som används kan undervisningen om aktuella samhällsfrågor 
bidra till att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos eleverna. 




