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Bild, centralt innehåll

Bildframställning




Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om
frågor som är angelägna för eleverna.
Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer
av bilder.
Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.

Bildanalys




Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt
granskas.
Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet,
etnicitet och kön. Hur dessa bilder gestaltas och konstrueras.
Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella
kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders
innehåll, uttryck och funktioner.

Svenska, centralt innehåll

Läsa och skriva





Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera
texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras
syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt
uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
Sammanfattning av texter.
Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt
utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Tala, lyssna och samtala


Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare[…].

Texter
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Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande,
instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad
och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.
Texter i digitala miljöer samt andra texter som kombinerar ord, bild och ljud.
Språkliga och dramaturgiska komponenter samt hur uttrycken kan samspela med
varandra, till exempel i filmiskt berättande, teaterföreställningar och webbtexter.



Språkbruk


Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och
åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang.
Språkets betydelse för att utöva inflytande.
Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika
sammanhang.




Informationssökning och källkritik



Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier
samt genom intervjuer.
Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet
med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällskunskap, centralt innehåll

Information och kommunikation



Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och
svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.
Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur
individer och grupper framställs i media, till exempel utifrån kön och etnicitet, och
hur detta kan påverka normbildning och värderingar.

Granskning av samhällsfrågor



Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör
samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Gymnasiet, gymnasiegemensamma ämnen

Gy11

Svenska 1, centralt innehåll
 Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.
Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en
text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
 Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
 Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och
referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid
digital publicering.
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Samhällskunskap 1a1, centralt innehåll




Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om
demokrati och politik.
Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information
från källor i digital och annan form.
Presentation i olika former, till exempel debatter och debattinlägg.

Samhällskunskap 1a2, centralt innehåll


Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka
människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att
påverka.

Samhällskunskap 1b, centralt innehåll




Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka
människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att
påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information
från […].
Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.

Gymnasiet, övriga kursplaner

Gy11

Mediekommunikation, centralt innehåll





Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade
mot en tänkt målgrupp.
Kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier i
nationellt och internationellt perspektiv.
Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt
grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.
Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör
kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler
och erkända internationella regler för reklam.

Skrivande, centralt innehåll





Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande,
berättande och argumenterande journalistiska texter […].
Den retoriska arbetsprocessen […].
Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och
underhålla.
Utformning av texter för olika syften och i olika medier […].
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Visuell kommunikation, centralt innehåll




Visuell kommunikation som bärare av budskap.
Bildteoretiska modeller och teorier.
Fotografiska och rörliga bilder och deras samspel med andra uttrycksformer, till
exempel text och ljud.
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