


En temadag för elever i årskurs 6  



Mål 

Målet med dagen är att alla elever i åk 6 ska lära sig 

mer om hur radio, TV och tidningar jobbar samt att fria 

medier inte är någon självklarhet utan något varje land 

och generation måste slå vakt om.  

 

De lokala medierna medverkar till att eleverna får 

möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom området, helt 

utifrån innehåll i läroplan och kursplaner. 



Aktiviteter 

Aktiviteter på kommande sidor gjordes den 5 september 

2016 för åk 6-elever i Växjö kommun. 



P4 Kronoberg, SVT Nyheter 

Småland och Smålandsposten  

De stod för aktiviteter och information om medier och yttrandefrihet. Eleverna fick 
bland annat göra egna löpsedlar. 

 

Länkar: 

Fria ordets dag (Smålandsposten) 

Växjös sexor utforskar det fria ordet (P4) 

Fem fakta om yttrandefrihet (Smålandsnytt) 

 

http://www.smp.se/om/fria+ordets+dag/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6509993
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/fem-om-yttrandefrihet




Föreläsning 

De tre lokala medierna presenterade vad de gör och visade ljud och bild. Det 

var Kim Ohlsson från Junior i P4, Aida Pourshahidi och Kristoffer Fransson 

från Lilla Aktuellt och Petronella A Lindberg från Smålandsposten. Elevernas 

frågor besvarades under seminariet. 

 

De visade bland annat exempel på skillnaden mellan journalistik och sociala 

medier som Facebook och Instagram och gjorde leken “Sanning eller bullshit?” 

med eleverna.  

 

Föreläsningen (Smålandsposten) kan ses här.  

http://www.smp.se/tv/y6mx4tws/


Plakatverkstad  
(i samarbete med Fria ordets hus, Konsthallen och Araby Park Arena) 

• I plakatverkstaden gjorde eleverna plakat med budskap. Detta hade de fått möjlighet 
att förbereda innan i skolan. Det är lämpligt att ha en lektion i skolan om 
yttrandefrihet inför plakattillverkandet.  

 

• Övningen filmades och dokumenterades så att eleverna fick se hur mediearbete går 
till i praktiken. 

 

• De elever som ville fick möjlighet att bli intervjuade. 

 

• Klipp från plakatverkstaden (Smålandsnytt) 

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/tova-och-ella-skriver-plakat-om-feminism
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/tova-och-ella-skriver-plakat-om-feminism


Scott Goodwin  

 

Polisen Scott fanns med och 

besvarade frågor om rätt och fel. 

 



Greenscreen 

 

AV-Media visade eleverna hur man kan arbeta med Greenscreen. Eleverna fick 

agera och spela in små filmer i olika miljöer, t ex på toppen av Globen.  

 

Utrustningen finns att låna hos AV-Media (iPad med app för filmning, iPadstativ, 

Greenscreenduk med ställning). 

 





Elever från Öjaby skola testar Greenscreen. 



Så här blev det!  
(Klicka på YouTubeloggan!) 

https://youtu.be/jLax4MTOkUk


Filmtips från sli.se 

All rätt i världen : Yttrandefrihet  

En film om yttrandefrihet 

Mediatiden : Vem kan man lita på? 

Är det sant? : Att fuska med bilder 

Är det sant? : Källkritik 

Är det sant? : Nyheter 

Om källkritik, internet och plagiat 

 

http://sli.se/r/rKCD
http://sli.se/r/rKCD
http://sli.se/r/r7hk
http://sli.se/r/r6Th
http://sli.se/r/r6Th
http://sli.se/r/r6Th
http://sli.se/r/rZkn
http://sli.se/r/rvVp
http://sli.se/r/r8ZC
http://sli.se/r/r90H


Tips på webbsidor 

Statens medieråd 

Checklistor 

Kurser i källkritik 

 

http://statensmedierad.se/
http://statensmedierad.se/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/utveckla-undervisningen/checklistor-1.239868
https://kurser.iis.se/kurser/amne/kallkritik/


Syfte (ur kursplanerna) 

“Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och 

studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. 

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla 

kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.” 

(Kursplanen i samhällskunskap) 

 

 “Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap 

utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att 

diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.” (Kursplanen i bild) 

 

“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker 

och kritiskt värderar information från olika källor.” (Kursplanen i svenska) 


