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Som stöd för stigarna 
till medieläskunnighet 
i årskurs 7–9  
Handboken ger dig praktiska exempel och pedagogiska modeller för att främja medieläskunnighet i 
årskurs 7–9.   

Media är en central del av många ungas uppväxt- och lärmiljö. I den digitala ålderns mediebasera-
de samhälle är medieläskunnighet en medborgarfärdighet som alla behöver. Alla har en jämlik rätt 
att lära sig att granska media och pröva på att själv producera media samt att lära sig trygg och 
ansvarsfull medieanvändning.  

I handboken som publicerades för första gången 2021 har vi nu uppdaterat beskrivningarna av god 
kompetens som förnyades inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet år 2022. Handbokens praktiska 
exempel, som fick ett positivt mottagande, har bevarats oförändrade och lämpar sig fortfarande för att 
genomföra de uppdaterade beskrivningarna. Beskrivningarna och de pedagogiska exemplen baserar sig 
på grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014). Exemplen stöder undervisning 
i enlighet med läroplanerna och strävar samtidigt efter att svara på de kompetensbehov som unga har i 
medievardagen.

Media är en viktig källa av lärande och information för ungdomar samtidigt som den erbjuder 
underhållning och upplevelser.  Media har också en viktig social betydelse för ungdomar. Media 
används för att tillbringa tid med jämlikar, dela vardagen och uppleva gemenskapskänsla. Genom 
media kan en ung person göra sin röst och sina tankar hörda; media är därför en viktig kanal för 
den unga personens eget uttryck. Mediernas innehåll och miljöer skapar en slags yta där ungdo-
mar kan återspegla sin identitet och sina värderingar som håller på att utformas. 

I högstadieåldern utvidgas ungdomarnas medievärld ytterligare när den till exempel börjar omfatta 
sociala medier, vilket förutsätter färdigheter i att förstå, tolka och kritiskt bedöma många olika slags 
medieinnehåll. Eftersom medieanvändningen redan är ganska självständig behöver ungdomarna 
redskap för att handla i mediemiljöer på ett ansvarsfullt och tryggt sätt som stöder deras välbefin-
nande. Det är också viktigt att uppmuntra den unga personen att hitta sin egen röst för att uttrycka 
sig och producera egna media. Färdigheter i att använda och producera media själv på ett ända-
målsenligt sätt utgör nyckeln till delaktighet och aktivt aktörskap i samhället. 

Medieläskunnighet ingår i olika läroämnen och genomskär flera mångsidiga kompetensområden, i 
synnerhet multilitteracitet. Vi hoppas att handboken ska inspirera och uppmuntra lärare att ta tag i 
medieläskunnighetens teman ur olika perspektiv, och göra temana och kompetensbeskrivningarna 
till en naturlig del av skolans verksamhet samt undervisningens pedagogiska planering och utvär-
dering. Läraren behöver inte kunna allt, utan man kan lära sig tillsammans med hjälp av exemplen. 
Det viktigaste är att förstå varför man lär sig de här sakerna.

Så här använder du handboken

Handboken stöder utvecklingen av medieläskunnighet genom sin tredelade struktur: exemplen 
representerar huvudområdena tolkning och bedömning av media, produktion av media, och verk-
samhet i mediemiljöer. Under varje huvudområde kan man hitta beskrivningar av god kompetens 
enligt delområde för årskurs 7–9 samt pedagogiska exempel som beskriver dem. 
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Vad är media och medieläskunnighet?

Termen ”media” omfattar många olika saker. Bland medieredskap räknas 
såväl traditionella massmedier, till exempel dagstidningar, tv och radio, som 
nya digitala redskap, till exempel bärbara datorer, surfplattor och smartte-
lefoner. Alla meddelanden som produceras med, används på och förmedlas 
via medieredskap utgör medieinnehåll. De kan utgöra till exempel SMS, 
filmer, foton, spel och nyheter. Med mediebranschen avses organisationer, 
institutioner och aktörer som producerar eller förmedlar medieinnehåll, till 
exempel nyhetsredaktioner eller tidningsförlag. Medierna bildar också miljö-
er där människor kan verka, såsom sociala medier.   

Med medieläskunnighet avses förmågan att använda, läsa, förstå, tolka och 
kritiskt bedöma olika slags medieinnehåll. Medieläskunnigheten innefattar 
också förmågan att själv producera medieinnehåll för olika syften och kom-
municera genom media. Medieläskunnighet är likaså en färdighet att använ-
da medieredskap och handla på ett tryggt och ansvarsfullt sätt inom medier.  

Varje huvudområde innehåller en mer detaljerad beskrivning av verksamhetens mål och innehåll 
samt hur man kan behandla saker med eleverna. Indelningen hjälper att fördjupa det pedagogiska 
tänkandet samt att planera och utvärdera verksamheten på ett mångsidigt sätt. I det praktiska ar-
betet sammanlänkas olika områdens innehåll, och likaså stöder exemplen ofta målen för flera olika 
huvud- och delområden. 

Handbokens exempel är en slags stigar och närmandesätt för att undervisa medieläskunnighet. De 
är avsedda som pedagogiska sporrar och modeller för att planera och genomföra verksamheten. 
Man kan ta tag i exemplen ur bara ett perspektiv eller skapa en bredare pedagogisk helhet kring 
dem. Med exemplen kan man öva på att undersöka och skapa olika medieinnehåll. Exemplen är 
tänkta att förverkligas med media som kan användas lokalt. Övningarna kan göras utan att inne-
hållen skapas i autentiska kommunikationsmiljöer eller publiceras.

En uppskattning av verksamhetens kravnivå beskrivs med symboler i samband med exemplen. Ex-
emplens lämplighet anges med symboler. Lättare och mer utmanande exempel kan användas som 
sådana, eller så kan de anpassas på ett sätt som lämpar sig för just den egna gruppen. 

Mer material om exemplens teman har sammanställts i en separat materialbank som kan nås på 
adressen www.mediataitokoulu.fi/mediapolku.  
Högstadiets Stigar till medieläskunnighet -handbok 
kompletteras, och för att stödja behandlingen av nya 
mediefenomen har vi utarbetat en serie med informa-
tion och uppgifter, Stigar till nya mediefenomen,  
uudetlukutaidot.fi/sv/stigar-till-nya-mediefenomen.

Vi önskar alla som använder handboken glädje i att 
göra saker tillsammans, uppmuntrande försök och 
inspirerande stigar in i medieläskunnighetens värld!

= För årskurs 7–9

Exemplens lämplighet

= För årskurs 9

https://www.mediataitokoulu.fi/mediapolku
https://uudetlukutaidot.fi/sv/stigar-till-nya-mediefenomen
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Tolkning och 
bedömning av 

medier

1
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O lika medieinnehåll är en viktig del av allt fler högstadie-
elevers liv. Det är vardag att ha medierelaterade hobby-
er, såsom att spela eller filma, använda sociala medier 

och konsumera innehåll som producerats av andra.  

Media erbjuder upplevelser och estetiska erfarenheter. För-
utom att konsumera underhållande innehåll är många också 
intresserade av vad som händer i världen och hittar information 
via medier. Sociala medier ger ungdomar tillgång till nya slags 
medietexter.  När ungdomar använder medieinnehåll behöver de 
redskap för att tolka och utvärdera dem.  

Avsnittets exempel har utarbetats för att utvidga elevernas 
erfarenheter av media och fördjupa deras förståelse för mediekul-
turens fenomen och mediers funktion. I färdigheterna att granska 
media kritiskt ingår att identifiera olika medietexter och deras 
syften, utvärdera informationens pålitlighet samt förstå mediers 
olika slags inverkan på individers liv och på samhället. 

Exemplen stöder ungdomarnas färdigheter i att tänka samt 
stärker deras omdöme och kritiska läsfärdighet. Tolkningsfärdig-
heterna fördjupas när man arbetar med exemplen som styr till att 
undersöka kreativa och estetiska innehåll, såsom filmer eller spel. 
Mediefärdigheter är en nyckel till den unga personens positiva 
uppväxt mitt inne i den mediefokuserade kulturen och samhället. 
När ni arbetar med exemplen, kan ni använda media som ni har 
tillgång till lokalt. 
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Tolkning av medieinnehåll

Goda kunskaper
Eleven utökar sin kunskap om medieinnehåll genom att bekanta sig med 
innehåll som är nytt för hen själv, såsom bloggar, podcaster eller e-sport. Eleven 
beskriver sina upplevelser med innehållet.

Eleven vet vad sociala medier är, kan namnge deras tjänster samt beskriva deras 
funktionsprinciper och innehållens särskilda karaktär.

Eleven känner till och kan använda grundläggande begrepp kring olika medie-
innehåll, såsom film, journalistiskt innehåll och innehåll i sociala medier.

Eleven känner till olika typer av berättande, beskrivande, ställningstagande och 
instruerande medieinnehåll. Eleven kan beskriva strukturer och uttryckssätt som 
är typiska för dem, såsom strukturen hos en nyhet eller en argumenterande stil.

Eleven tillämpar sin kunskap om genrer i granskningen av medieinnehåll. Elev-
en övar på att skilja mellan exempelvis nyheter och information som publicerats 
av användare i sociala medier, samt att under handledning identifiera hybridtex-
ter som kombinerar olika drag.

Eleven fördjupar under handledning sina färdigheter i tolkning av bilder och 
audiovisuellt innehåll genom att studera exempelvis filmscener, användningen av 
musik för att föra fram berättelsen eller det tekniska genomförandet.

Eleven stärker sina färdigheter i att analytiskt granska och tolka innehåll. Eleven 
kan identifiera olika berättarröster och berättelsestrukturer i medieinnehåll, ka-
rakteriserar genre eller funderar över temat.

Eleven kan beskriva vilken målgrupp ett medieinnehåll strävar efter att nå och 
vilket upphovspersonernas syfte är. Eleven beaktar publikationssambandet. 
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Medieordbok
Högstadieelever är bekanta med många medieinnehåll, men användningen av dem kan vara ensi-
dig. En heltäckande kännedom om olika slags medieinnehåll stöder utvecklingen av färdigheter i 
att förstå och tolka media. Eleverna får hjälp med att skapa sin egen uppfattning om sin mediekän-
nedom och ges möjligheter till mångsidigare erfarenheter av media.

	Behandla olika medieinnehåll som redan är bekanta med learning cafe -metoden. Tanken är att 
producera ordlistor kring olika medierelaterade ämnen. Ämnena kan vara till exempel journa-
lism, böcker, filmer, sociala medier, digitala spel, internet, musik och videor. 

	I enlighet med metoden cirkulerar grupperna till olika teman och använder ordassociation för att 
inom en utsatt tid hitta på så många olika saker, fenomen och begrepp som möjligt med kopp-
ling till de ämnen som getts. Varje grupp kan börja hitta på ord från noll, så att idékläckningen 
också kan genomföras som en tävling mellan grupperna.

	Välj de begrepp som är viktigast och som upprepas oftast och skriv ner korta beskrivningar på 
dem. Presentera ordböckerna för andra. Man kan fortsätta arbetet genom att bekanta sig med 
ett begrepp eller medieinnehåll man inte är bekant med och till exempel göra en vlogg om sin 
forskningsresa i ämnet. 

	Man kan också använda ordlistan för att tolka innehållet som den representerar. Man kan fortsätta 
med granskningen och struktureringen av de medieinnehåll som lyfts fram genom att undersöka 
om de representerar fakta, fiktion eller åsikter, och hurdana kommunikationsmål de har.  

Läs mer om Learning cafe-metoden till exempel på  
innokyla.fi/fi/tyokalut/learning-cafe-eli-oppimiskahvila.

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/learning-cafe-eli-oppimiskahvila
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Från bok till film
Färdigheten att läsa och tolka en film ger redskap att förstå olika audiovisuella innehåll som har 
en central roll i ungdomarnas mediekultur. Ett utmärkt sätt att förstå en films säregna uttryck och 
metoder för berättande är att göra en jämförande undersökning mellan ett litterärt verk och en film 
som dramatiserats på basis av boken. 

Bokens handling, karaktärer och miljö utformas i läsarens tankar som inbillade tolkningar. Fantasin 
är gränslös, men när man skapar en film kan det finnas många olika slags ramvillkor som påverkar 
resultatet. 

	Samla exempel på bekanta böcker och filmer som berättar samma historia. Vad är likadant i boken 
och filmen, och hur skiljer de sig från varandra? Vilken tyckte ni bättre om, boken eller filmen, och 
varför?

	Välj en bok, saga eller serie som gjorts till en film. Läs några kapitel eller ett kort avsnitt och titta 
självständigt på samma scen i filmen. Fundera på hur texten förvandlats till en audiovisuell presen-
tation. Jämför verket med filmen också på allmännare nivå.

 » Jämför miljön och karaktärerna. Vilka likheter och skillnader lägger ni märke till? Är repliker-
na de samma eller har de ändrats?

 » Jämför händelserna. Motsvarar filmens handling händelserna i boken? 

 » Jämför hur känslor och stämningar uttrycks och beskrivs. 

 » Vad tror ni var orsaken till ändringarna?

	Skriv ett manus, spela det och filma en kortfilm om ett avsnitt av en bok, saga eller serie, eller 
genomför den som en radiopjäs med ljudeffekter. Jämför den ursprungliga texten med det audiovi-
suella eller auditiva innehåll ni skapat. 

Skolbio har gjort en lista på filmer som 
baserar sig på en bok eller serie:  
www.koulukino.fi/skolbio. 

På Filmstigen hittar du filmer som man 
kan titta på gratis: elokuvapolku.kavi.fi/sv. 

https://www.koulukino.fi/skolbio
https://elokuvapolku.kavi.fi/sv
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Analys av spelvärlden 
Färdigheterna i att tolka och analysera berättelser som medier förmedlar ingår i medieläskunnighe-
ten. Att utnyttja dessa färdigheter för att granska medieinnehåll kan berika och fördjupa upplevel-
sen av media, till exempel ett digitalt spel. 

Digitala spel är en form av berättande. Spelarna har en särskild roll i spelen: de bygger själva upp 
berättelsen. Digitala spel kan analyseras och tolkas på samma sätt som en bok eller film. Undersök 
ett digitalt spels berättelse och metoder för berättande.

	Gör en spelanalys. Samla de grundläggande uppgifterna om spelet. Granska spelets visuella 
värld och ljudvärld. Undersök beskrivningen av miljön och karaktärerna, grafiken som använts, 
bildvinklar och -storlekar samt färger. Hurdan är spelets ljudvärld, hur stöder den berättelsen 
och skapar stämning? 

	Granska berättelsen. Vad handlar spelet om och vem är berättaren? Hurdan är spelets handling 
och hur påverkas berättelsen av valen som spelarna gör? Beskriv spelets karaktärer. Vilka upp-
gifter eller särskilda färdigheter har karaktärerna? Hurdana känslor upplever de, och hur framgår 
upplevelserna? 

	Spel är en del av mediekulturen. Hurdana hänvisningar till filmer, bildkonst eller böcker hittar ni? 
Fundera också på spelets teman. Vilket budskap försöker spelet förmedla? 

	Beskriv också er spelupplevelse.

	Planera ett eget spel, skapa en egen spelberättelse, eller avbilda spelmiljön och karaktärerna 
genom bildkonstens metoder. 
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Förståelse av 
mediernas effekter

Goda kunskaper
Eleven kan fundera på hur olika medieinnehåll och aktuella fenomen inom 
mediekulturen påverkar individers och gruppers tänkande och handlingar. Eleven 
kan ge exempel.

Eleven förstår att medierna påverkar kulturen och värderingarna i samhället 
genom att förmedla uppfattningar, stereotypier och ideal. Eleven kan ge exempel.

Eleven är medveten om de sociala mediernas karaktär som kanal för påverkan 
och känner till deras metoder för påverkan.

Eleven förstår förtjänstlogiken hos olika medier och hur den påverkar innehållet. 
Eleven känner till skillnaderna mellan kommersiella och offentliga medier samt 
sociala medier i detta avseende.

Eleven vet vad sponsorering och produktplacering i medieinnehåll betyder, och 
känner igen omnämnanden av kommersiellt samarbete i webbinnehåll.

Eleven observerar och bedömer mediernas verksamhet i samhället genom 
att följa aktuella fenomen och hur de behandlas i medierna. Eleven presenterar 
motiverade observationer angående dessa.

Eleven studerar under handledning medieinnehåll ur de mänskliga rättighe-
ternas, såsom åsikts- och yttrandefrihetens, perspektiv, och bedömer hur de 
förverkligas utifrån exempel. Eleven bedömer etik i medier genom ett utvalt 
exempel.
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Media och uppfattningar
Media skapar, förmedlar och upprätthåller uppfattningar om olika ämnen och människogrupper. 
Generaliseringar gör ändå inte sakers mångfald rättvisa. Öva tillsammans med eleverna att läsa 
medieinnehåll på ett medvetet och kritiskt sätt. Med hjälp av det synliggör man mediernas val av 
ämnen och sätt att framföra saker, och man funderar också på sätt att lyfta fram andra synpunkter.

	Undersök nyheter vars ämne är ungdomar. Vilka ämnen och perspektiv behandlas i nyheterna? 
Vem har intervjuats, och hörs ungdomarnas röst? Hur presenteras ungdomarna på bilderna? 
Hurdana uppfattningar om ungdomar förmedlas, och motsvarar de verkligheten? 

	Använd analyserna som grund för att skapa några stereotypiska profiler på ungdomar som me-
dierna lyfter fram. De kan vara till exempel den framgångsrika, den avvikande individen eller en 
representant för sin generation. Hur presenteras den unga personen och hur ser hens framtid 
ut? Hurdana ungdomar syns inte i nyheterna? Hur skulle ungdomarnas röst kunna höras på 
ett mångsidigare sätt? Diskutera vilket ämne gällande ungdomar ni tycker att man borde göra 
nyheter och väcka diskussion om. 

	På motsvarande sätt kan ni också undersöka någon annan människogrupp eller något annat 
fenomen. Hurdan bild skapar media till exempel av en viss yrkesgrupp, nationalitet eller religion? 
Fundera på vad ensidiga föreställningar och uppfattningar kan leda till ur individers, gruppers 
och samhällets perspektiv. Granska också kommunikation via sociala medier vid sidan om tradi-
tionella medier och fundera på åsikts- och yttrandefriheten samt etiska perspektiv. 

	Utarbeta en kommentar till en nyhet eller ett genmäle till en åsikt som beskriver er synpunkt och 
tar ställning på ett konstruktivt och motiverat sätt. 
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Barnets rättigheter och media
De mänskliga rättigheterna tillhör alla, och de har också ett samband med användningen av media. 
Man ska vara medveten om sina rättigheter. Sätt er in i barnets rättigheter som relaterar till media 
tillsammans med eleverna och bedöm hur rättigheterna förverkligas i den egna vardagen och med-
ieanvändningen. 

	Undersök FN:s konvention om barnets rättigheter. Vilka av rättigheterna tycker ni är kopplade 
till medieanvändning, tillgång till information, påverkan, fritid eller säkerhet inom media? Enligt 
konventionen har barn under 18 år rätt att få och producera information, uttrycka sig, bekanta 
sig med kulturlivet, lek och konst, samt bli beskyddade.

	Diskutera hur barnens rättigheter som är relaterade till medieanvändning förverkligas i er egen 
vardag och mediemiljö. Vad kan det leda till i en ung persons liv om någon av rättigheterna inte 
uppfylls? Vilket ansvar är kopplat till rättigheterna?

	Vad vet ni om ungdomars medieanvändning i andra länder? Bedöm hur barnens rättigheter 
som relaterar till medieanvändning förverkligas runt om i världen. 

De mänskliga rättigheterna är rättigheter som 
tillhör alla människor. De tillhör också barn och 
unga. Dessutom tryggas rättigheterna för barn 
under 18 år med FN:s separata konvention om 
barnets rättigheter. Konventionen består av 
54 artiklar, och många av dem gäller barnens 
rättigheter i relation till medieanvändning och att 
leva i mediekulturen. Bekanta dig med barnets 
rättigheter www.unicef.fi/vart-arbete/barnets-
rattigheter/barnkonventionen.

https://www.unicef.fi/vart-arbete/barnets-rattigheter/barnkonventionen/
https://www.unicef.fi/vart-arbete/barnets-rattigheter/barnkonventionen/
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Klurigheter inom  
kommersiellt samarbete 
I förtjänstlogiken på sociala medier ingår kommer-
siellt samarbete och produktplacering i medie-
innehåll. En förutsättning för att förstå och tolka 
innehållen är att vara medveten om faktorerna 
som ligger bakom dem, till exempel kommersia-
lism. Bekanta er med kommersiellt samarbete och 
dess inverkan på medieinnehållet som produceras 
genom en fiktiv övning. 

	Förhandla om ett kommersiellt samarbete där 
en influerare på sociala medier marknadsför 
ett företags produkt till sina följare. Lev er in i 
följande roller: representanter för ett påhittat 
företag, influeraren och hens manager. 

	Företagets representanter har i uppgift att hitta 
på produkten som ska marknadsföras. Bestäm 
hurdant innehåll som relaterar till produkten ni 
önskar er av influeraren. Influeraren och mana-
gern hittar på en profil för influeraren. Om vilka 
ämnen producerar influeraren innehåll, och för 
vilka plattformar? Vem följer hen? 

	Förhandla om samarbetet: hurdant samarbete 
eftersträvar företaget, och hurdant kommersiellt 
samarbete är influeraren beredd att delta i? Hur 
ska man lyfta fram det kommersiella samar-
betet? Vilken nytta har de olika parterna av 
samarbetet? Vilka risker kan det ingå?    

	Skriv också ner vad samarbetet innehåller, 
presentera samarbetsplanen och skapa ett ge-
mensamt inlägg. Producera fiktivt innehåll där 
samarbetet förverkligas. 
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Medierna som 
informationskällor

Goda kunskaper
Eleven kan leta efter information i olika mediekällor och kritiskt granska sina 
egna sätt att skaffa information.

Eleven förstår hur algoritmer fungerar i sökningar efter information och informa-
tionsförmedling via medier, och kan ge exempel på detta.

Eleven värderar under handledning olika medieinnehåll som informationskällor 
och reflekterar över deras duglighet och tillförlitlighet med motiveringar.

Eleven kan bedöma tillförlitligheten hos påståenden som framförs i medieinne-
håll genom att kontrollera exempelvis upphovspersonen och sammanhanget för 
publiceringen, med hjälp av omvänd bildsökning eller genom att jämföra informa-
tionen med andra källor och grundläggande kunskaper.

Eleven förstår att den information som förmedlas kan vara motstridig och att det 
kan finnas många olika perspektiv på en sak. Eleven är medveten om behovet av 
kritisk bedömning.

Eleven kan beskriva några säkerhetsperspektiv som anknyter till falsk informa-
tion, exempelvis hur vilseledande information kan påverka hälsobeteendet eller 
hur åsikterna i samhället kan polariseras.

Eleven utvidgar sin erfarenhet av informationsförmedlande medieinnehåll och 
bekantar sig till exempel med en dokumentär, en artikel eller informationsförmed-
lande innehåll på sociala medier.

Eleven känner till grundprinciperna för redaktionsprocessen för journalistiskt 
innehåll och uppfattar de annorlunda sätten att producera innehåll för sociala 
medier. Eleven förstår innehållens olika karaktär som informationskälla och för-
håller sig kritiskt till information som sprids socialt.
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Klickfiske 
På webben är publikens uppmärksamhet en valuta 
som man tävlar om. På webbplatser köper annon-
sörer utrymme för sina reklamer och drar nytta av 
så stora besökarantal som möjligt. Företag är en 
inkomstkälla för medierna, så det lönar sig att hålla 
annonsörerna nöjda. Medierna tävlar också sinse-
mellan om uppmärksamhet. Fundera på hur olika 
innehåll i media kommer fram och hur man försöker 
styra uppmärksamheten på webben. 

	Undersök olika metoder som används för att 
försöka väcka läsarens intresse och locka hen 
att klicka på en länk till ett visst innehåll. Med 
hurdana rubriker, bilder, texter eller löften försö-
ker man fånga läsarens intresse? 

	Klickbete är ett sätt att få publiken att läsa en 
nyhet eller artikel. Undersök hur klickbete fung-
erar. Med vilka metoder försöker rubriken fånga 
uppmärksamheten? Fundera på hur klickfiske 
på webben kan påverka människors mediean-
vändning, tillgång till information och åsikter. 

	Ofta får känslomässiga, chockerande eller 
sensationella innehåll mycket uppmärksamhet. 
Varför är det så? Hurdana följder kan det ha om 
man hela tiden producerar sensationellare eller 
radikalare innehåll för webben? 

	Hitta på så lockande klickbete som möjligt om 
skolans vardag. Rubrikerna får inte såra någon. 
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Pålitlig eller trovärdig information?
På webben är det lätt att blanda ihop fakta och åsikter. Medieinnehåll formar människors uppfattning-
ar om saker och styr deras handlingar. Hur innehåll tolkas och hur man reagerar på dem påverkas av 
om innehållet presenteras som fakta eller som någons åsikt. I högstadiet övar eleverna på att iden-
tifiera olika texttyper, kritiskt granska information som sprids i olika medier, och bedöma innehållens 
pålitlighet.

	Diskutera hur man kan känna igen pålitlig information. Vad gör informationen pålitlig? Hur vet ni 
vem eller vilka instanser som är pålitliga informationskällor?

	Granska en nyhet eller innehåll som en kändis eller influerare delar på nätet. 

 » Varför tror ni att personen delade innehållet? Vad eller vem försöker innehållet påverka? 

 » Vad lämnas bort jämfört med den ursprungliga nyheten eller det ursprungliga innehållet, eller 
läggs det till något? Hurdant perspektiv uppmuntrar personen som delade innehållet läsarna 
att ta i saken? 

 » Vem drar nytta av det om informationen eller synpunkten sprids vidare? Vem kan lida av det? 

 » Stämmer informationen, och hur kunde man dra slutsatser om det? Skriv en checklista som 
hjälper er att granska informationen och dess pålitlighet.   

	På webben sprids också felaktig eller lögnaktig information. Fundera på fenomenets följder ur 
individers och samhällets perspektiv. Granska exempel på misinformation eller desinformation. 

Misinformation avser felaktig information 
som sprids oavsiktligt.

Desinformation är däremot avsiktligt 
spridd förvrängd, lögnaktig eller 
vilseledande information.
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Ledd av algoritmer och konfirmeringsbias?
De egna valen gällande media utformar innehållen, såsom reklam, rekommendationer och nyhetsflö-
det, som erbjuds med hjälp av algoritmer och insamlade data. Förutom teknologi, såsom algoritmer 
och artificiell intelligens, påverkar psykologiska fenomen såsom konfirmeringsbias också konsumtio-
nen av och attityder till innehåll. Självkritiskhet och medveten granskning av sitt eget tänkande ingår i 
mediefärdigheterna.

	Sätt er in i hur algoritmer fungerar. Undersök hur algoritmer och er egen aktivitet på webben 
formar innehållet ni ser, såsom nyheter och reklam, informationssökningsresultat och rekom-
mendationerna ni får till exempel i en direktuppspelningstjänst. Hur påverkar algoritmer er egen 
användning av medieinnehåll? Till vilken nytta och skada kan algoritmer vara?

	Sätt er in i konfirmeringsbias. Hurdana fördomar och stereotyper kan du identifiera i ditt eget 
tänkande? Kan du identifiera hur konfirmeringsbiasen fungerar när du till exempel undersöker 
nyheter om ett ämne som du har en stark åsikt om? Vilken skada kan konfirmeringsbiasen orsa-
ka för individen eller samhället? Varför måste man vara medveten om den? 

Algoritmer är en grupp regler som används 
på webbplatser och i sociala medier för 
att välja vilket innehåll som ska visas 
eller rekommenderas för en användare. 
Innehållet som visas påverkas av vad 
användarna är intresserade av och vem de 
har kontakt med.

Ett psykologiskt fenomen som påverkar 
tolkningen av medieinnehåll är ett förvrängt 
tankesätt, alltså konfirmeringsbias. Det 
betyder en tendens att märka och ta till 
sig sådant i mediernas innehållsflöde som 
passar in i den egna världsåskådningen och 
de existerande uppfattningarna. På grund av 
samma fenomen är det vanligt att undvika 
information som strider mot ens egna 
uppfattningar.
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Jag som medieanvändare

Goda kunskaper
Eleven kan beskriva och motivera sina egna medieanvändningsvanor och sin roll 
som användare och konsument av medier.

Eleven är medveten om hur hen vill använda medier och främjar sina använd-
ningsvanor.

Eleven förstår den positiva betydelsen i att bekanta sig med medieinnehåll på ett 
mångsidigt sätt, och bekantar sig med något medieinnehåll som är nytt för hen själv.

Eleven respekterar individuella och olika medieanvändningsvanor.
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I en annan 
medieanvändares skor 
Medveten granskning av den egna medieanvändning-
en är en del av medieläskunnigheten. Genom gransk-
ningen kan man identifiera sina styrkor och sådant 
som behöver utvecklas. En möjlighet att förstå sin egen 
medieanvändning och samtidigt utvidga sina medie-
uppfattningar och -erfarenheter är att bekanta sig med 
någon annans sätt att använda media.

	Välj en person vars medieanvändning ni vill bekan-
ta er med. Försök hitta en person som skiljer sig 
från er själva till exempel i fråga om ålder eller hob-
byer. Intervjua exempelpersonen om hens sätt att 
använda media. Intervjun kan göras till en artikel, 
personintervju, podcast eller video. 

 » Hur och med vilka redskap använder du van-
ligtvis media?

 » Vilka webbplatser och sociala medier använ-
der du? Vilka appar och spel är viktigast för 
dig?

 » Producerar eller publicerar du själv innehåll, 
hurdant?

 » Hur följer du med nyheterna?

 » Vad tittar du på genom direktuppspelnings-
tjänster eller på tv? Vilka böcker eller tidning-
ar läser du, vilka ljudböcker eller podcasts 
lyssnar du på?

 » Vilka dagliga medierutiner har du?

 » Vad betyder media för dig? För vilka ändamål 
använder du media?

 » Vad skulle du vilja ändra på in din mediean-
vändning? Varför?

	Ställ dig själv samma frågor och jämför svaren. Vil-
ka medieinnehåll som din exempelperson använ-
der skulle du vilja bekanta dig med närmare?
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Medieproduktion

2
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N är ungdomar blir självständigare kan deras egen medie-
produktion bli offentligare än tidigare. Ungdomarna söker 
också acceptans och genklang för sina tankar, sina värde-

ringar och sin identitet utanför hemmet och kompisarna.  

Sociala medier är en typisk medieproduktionsmiljö för ungdomar. 
En ung person kan till exempel ta ställning till diskussioner på 
webben, delta i utmaningar som sprids på sociala medier och prö-
va på olika uttryckssätt när hen söker sin identitet och sitt eget sätt 
att uttrycka sig. Obegränsade möjligheter kräver också ansvar. 

Elevernas medieuttryck berikas genom att uppmuntra dem att 
tryggt pröva på olika sätt att producera innehåll. Med exemplen 
kan man öva på texterna, men innehållet behöver inte skapas eller 
publiceras i autentiska kommunikationsmiljöer. Exemplen stärker 
kreativiteten samt elevernas röst i deras eget uttryck och hjälper 
dem att hitta sina styrkor inom medieproduktionen. Eleverna lär 
sig att använda media för olika ändamål på allt mångsidigare sätt, 
såsom för samhällspåverkan och informationsförmedling.    

Exemplen uppmuntrar till att göra tillsammans. Genom varierande 
roller får eleverna mångsidiga upplevelser av medieproduktionens 
olika sidor och skeden samt lär sig att förstå innehållsproduktionen 
som en helhet. Exemplen kan genomföras med rätt så enkla tek-
niska lösningar, men man kan också använda dem för att utmana 
sig själv i teknisk produktion.
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Kreativt uttryck 

Goda kunskaper
Eleven utökar sin kompetens i framställning av olika slags medieinnehåll. Eleven 
framställer under handledning något innehåll som är nytt för hen själv, såsom en 
filmtrailer, en podcast eller ett mediekonstverk, eller redigerar ett digitalt spel.

Eleven använder bild, skriven text, rörlig bild, ljud och kombinationer av dessa 
på ett mångsidigt sätt för att producera medieinnehåll som metoder för uttryck 
och berättande. Eleven utvecklar sitt personliga uttryck.

Eleven fördjupar sina kunskaper i användningen av medieredskap, applikationer 
och program när hen skapar visuella, audiovisuella och auditiva medieinnehåll.

Eleven använder under handledning programmering eller förstärkt verklighet för 
att producera medieinnehåll. 

Eleven skapar medieinnehåll på ett kreativt och experimentellt sätt tillsammans 
med andra. Eleven bedömer produktionsprocessen samt identifierar styrkor och 
utvecklingsområden.

Eleven beaktar medieinnehållets syfte, målgrupp och eventuella publicerings-
kontext i planeringen och genomförandet av arbetet.
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Berätta med bilder
Media kommunicerar och berättar om saker med texter, ljud, bilder och rörliga bilder. Mediekulturen 
som ungdomarna lever i är fullständigt visuell. Förmågan att läsa och tolka bilder öppnar en väg till 
att förstå och använda visuella budskap. Bilder är effektiva redskap för påverkan om man använder 
dem för detta ändamål. Öva tillsammans med eleverna på visuellt berättande och att kommunicera 
med foton.

	Undersök foton i media. Hurdana saker berättas genom fotografier?

	Öva på att med hjälp av foton förmedla det meddelande eller budskap ni vill om ett utvalt tema. 
Välj ett tema som berör människor i hela världen eller i Finland, eller välj ett ämne som behand-
las under lektionen. Bra exempel är digitaliseringen eller klimatförändringen. Berätta med bilder 
hur saken framkommer i er egen närmiljö.

	Bestäm vilket budskap ni vill förmedla om ämnet: berätta en historia eller känsla, förmedla infor-
mation eller uttrycka en åsikt. Ta minst tre olika foton ur perspektivet ni valt. Genom att redigera 
bilderna kan man skapa och stärka olika stämningar och budskap. Använd fritt er fantasi! Om 
det syns människor på fotona ska man be dem om lov att fotografera, och man får inte presen-
tera människor i ett sårande ljus.

	Visa upp fotona och diskutera dem. Hur lyckades fotona uttrycka perspektivet och budskapet 
ni valt? Hur lätt är det att behandla temat genom att fotografera? Hurdana tolkningar väcker 
bilderna hos andra?

En sorlande podcast
Podcasts är en allt vanligare form av journalism som har mycket gemensamt med radioprogram. De 
kan låta som lättsamt småprat, men de baserar sig ofta på mycket information och arbete. Genom 
att göra en podcast övar eleverna på att producera journalistiskt innehåll, på auditivt uttryck samt 
på sin konversationskonst.

	Lyssna på podcast-program. Gör egna podcasts om intressanta ämnen eller aktuella frågor som 
det finns olika synvinklar på. I bästa fall lyfter en podcast fram nya perspektiv och utmanar dis-
kussionsdeltagarna och lyssnarna att tänka. Hurdana saker vill ni väcka tankar och diskussion 
om? Man kan också välja ett gemensamt tema för klassens podcastserie, till exempel ett ämne 
som behandlas i undervisningsinnehållet.  

	Planera serien som en helhet och dess individuella delar och välj diskussionsdeltagarna. Bestäm 
hur långa avsnitten ska vara. Sätt er in i ämnet som ska behandlas och utarbeta intervjufrågor-
na. Dela upp rollerna: ni behöver åtminstone en intervjuare, en diskussionsdeltagare och en 
ljudtekniker. 

	Sedan är det bara att intervjua med en inspelningsapparat! Klipp till slut diskussionerna till en 
intressant helhet. Ni kan också skapa en signaturmelodi för serien och lägga till den i början av 
avsnitten. 

Exemplet har utarbetats av mediepedagog Ismo Kiesiläinen.
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Påverkan

Goda kunskaper
Eleven motiverar sin åsikt och framför den på ett konstruktivt sätt. Eleven kan 
på ett konstruktivt sätt ta ställning till andras synpunkter, även om de skiljer sig 
från de egna. Eleven övar på argumentering.

Eleven övar på att skapa medieinnehåll som uttrycker tankar, tar ställning eller 
påverkar, såsom bloggtexter, eller planerar en antireklam eller en kampanj för 
sociala medier.

Eleven kan välja olika uttryckssätt och former av medieframställning för 
att påverka, med beaktande av målgruppen och publiceringsplattfor-
men.

Eleven reagerar på åsikter genom att skriva ett svar på eller 
kommentera ställningstagande innehåll eller en webbnyhet.
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Memmakare
Mem är en del av högstadieelevers medielandskap. Mem kan vara underhållande, men de används 
också för påverkan. Att förstå mem och öva på att använda dem stärker ungdomars delaktighet i 
mediekulturen och i samhällets debatter. Bekanta er med mem tillsammans med eleverna och öva 
på att göra egna mem.

	Bekanta er med olika mem och deras historia. Hur fungerar mem? Hurdana uttryckssätt an-
vänds i mem?

	Skapa underhållande mem eller mem som försöker påverka som är relaterade till ämnet som 
undervisas eller någonting aktuellt. Bestäm vilket budskap ni vill att ert mem ska ha eller käns-
lan ni vill förmedla. Hurdan text och bild väljer ni? Hur försöker memet underhålla eller påverka? 
Representerar memet en etablerad typ av mem?  Ni kan också fundera på en lämplig publice-
ringsplattform även om memen inte publiceras.    

Att skapa mem kräver ansvar. Memen får inte vara kränkande. På grund av upphovsrätt är det säk-
rast att använda foton man själv tagit. När man sprider membilder kan man göra sig skyldig till ett 
upphovsrättsbrott om man inte har lov att sprida bilden av den som ursprungligen skapade den.

Påverkande utmaningar på sociala medier
Många ungdomar tillbringar mycket tid på sociala medier. De sociala medierna kan representera 
underhållning och upplevelser, men de kan också vara arenor för påverkan. På sociala medier kan 
man uttrycka sig själv och sina åsikter och nå personer som tänker lika eller annorlunda. Öva på 
påverkan genom sociala medier tillsammans med eleverna och ge dem redskap och metoder för 
sin egen påverkan.

	Utmaningar på sociala medier uppmuntrar till att främja saker tillsammans. Diskutera vilka 
utmaningar ni känner till som försöker påverka. Vad eftersträvade eller uppnådde de? Hurdana 
utmaningar sprids vitt och brett? I hurdana ärenden eller med hurdana målgrupper är en utma-
ning på sociala medier ett särskilt fungerande sätt att påverka?

	Planera er egen utmaning på sociala medier. Den kan till exempel vara kopplad till elevkårens 
verksamhet eller någon aktuell samhällsfråga. Planera utmaningens kärnbudskap och argu-
ment. Hur vill ni att människors tankesätt eller verksamhet ska förändras?  

	Det är meningen att utmaningen ska nå så många som möjligt. Vilka hashtaggar tänker ni 
använda och varför? Fastän utmaningen inte publiceras, fundera ändå över vilken medieplatt-
form som skulle passa för att publicera utmaningen och hur plattformen påverkar utmaningens 
format och innehåll. 

	Kom ihåg ansvarsfullheten: hur kan ni genomföra utmaningen på ett tryggt sätt som inte sårar 
andra?

Mem är bilder eller korta videor som sprids på webben och som ofta är kopplade 
till aktuella fenomen. Det är typiskt för mem att bilder och text kombineras på 
ett humoristiskt sätt. Webbanvändare lägger till sina egna texter till mem så 
att bilderna får en ny innebörd. Mem kan användas för att berätta om känslor, 
förmedla humor eller delta i samhällsdebatten. Mem har också använts på ett 
effektivt sätt för att påverka åsikter. 
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Informationsförmedling 

Goda kunskaper
Eleven kan skapa något informationsförmedlande medieinnehåll, såsom ett 
reportage, ett faktablad, ett dokument, en artikel eller ett inlägg i sociala medier. 
Eleven använder ändamålsenliga strukturer, stilarter och uttryckssätt.

Eleven kan åskådliggöra information med hjälp av medier, exempelvis grafiskt 
eller genom animationer.

Eleven bedömer kritiskt sin egen produktion och framställning av information, 
och förstår sitt ansvar vid förmedling av information exempelvis i sociala medier.

Från gallup till webbtext
Att öva på att skapa journalistiska innehåll fördjupar förståelsen för innehållens uppkomst och ske-
den, vilket hjälper med att förstå och bedöma dem. Samtidigt lär sig eleverna att förmedla informa-
tion från olika källor och som sammanställts på olika sätt med hjälp av media, samt ansvarsfullhet 
när de förmedlar information.

	Skapa journalistiskt innehåll såsom en nyhet eller en kort artikel om något som har att göra med 
ämnet som undervisas. Producera information på olika sätt till exempel genom att göra en gallup 
och kombinera observationer med mer allmän information från en lärobok eller mediekällor. 

	Presentera informationen i flera olika former, till exempel som text och med grafisk representa-
tion och tabeller. Formatera texten och kom ihåg att anteckna källorna. Hitta på en rubrik som 
fångar människors uppmärksamhet när de bläddrar i nyhetsflödet på sociala medier och får 
dem att klicka på länken till just den här artikeln. Märk väl att rubriken ändå inte får vara vilsele-
dande. 

	Överväg hur pålitlig informationen som innehållet förmedlar är med tanke på källorna som an-
vänts, hur informationen producerats och presenterats samt rubriceringen. 

	Gör ett inlägg om artikeln och fundera på hur journalistiskt innehåll kan förmedlas på ett an-
svarsfullt sätt på sociala medier.
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Ett visuellt webbreportage
I ett webbreportage är bilder och audiovisuellt material de främsta formerna för informationsför-
medling. Att skapa ett webbreportage övar upp färdigheter i visuellt uttryck, informationsproduktion 
och berättande med hjälp av bilder.

	Utarbeta ett visuellt webbreportage om innehåll som relaterar till ämnet som undervisas. Plane-
ra helheten och arbetets skeden. Arbetet kan delas in i följande uppgifter: samla in bakgrundsin-
formation, intervjua, planera strukturen och sammanställa innehållet, visuellt genomförande 
samt det slutliga redigeringsarbetet. Det lönar sig att lägga märke till att det grundläggande 
arbetet för reportaget ofta tar mer tid än själva genomförandet.

	Ta reda på vilken information ni behöver för att göra reportaget och bestäm hur och varifrån 
ni ska skaffa information. Vilken information samlar ni till exempel in från intervjuobjekt, vilken 
samlar ni in från andra källor? Hurdant foto- och videomaterial behöver ni? 

	Besluta om reportagets format och struktur. I vilken ordning vill ni presentera informationen, och 
vilken information presenterar ni i visuellt format, i audiovisuellt format och som text? 

	Sträva efter tillgänglig informationsförmedling så att man kan få den viktigaste informationen 
genom fler än bara ett sinne. Kom ihåg att beakta upphovsrätten och anteckna källor. 

Reportage är en texttyp där journalisten lyfter fram sina 
egna åsikter och erfarenheter. I reportage är det typiskt 
att observera, beskriva och ge bakgrund samt att använda 
flera olika informationskällor. Förutom text innehåller 
webbreportage också till exempel foton, korta videor, 
ljudklipp eller infografer.
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Jag som medieproducent 

Goda kunskaper
Eleven nämner och motiverar sätt att producera och publicera medieinnehåll som 
känns meningsfulla för hen själv, samt provar på och hittar nya sätt.

Eleven kan beskriva sin roll som medieproducent samt identifiera sina styrkor och 
sådant som hen vill utveckla.

Eleven ser olika sammanhang där hen kan använda sina färdigheter i produktion av 
medieinnehåll.

Eleven bedömer i hurdana miljöer och på vilka plattformar eget medieinnehåll 
skulle kunna publiceras. Eleven är medveten om att publicerat material bedöms och 
kommenteras på många sätt, och kan beskriva ändamålsenliga sätt att reagera. 

Mångsidigare medieuttryck
Medveten granskning av den egna medieproduktionen ingår i medieläskunnigheten. Genom 
granskningen kan man identifiera sina styrkor och sådant som behöver utvecklas i den egna 
medieproduktionen. Att pröva på nya sätt att producera media och att behärska olika kanalers 
kommunikationsstilar utvidgar det egna uttrycksutbudet inom media. Pröva på att producera inne-
håll för sociala medier som är nya för en själv, identifiera de egna styrkorna och namnge saker som 
eleverna skulle vilja utvecklas i. 

	Skriv en lista tillsammans med olika sätt att producera innehåll för sociala medier. De kan vara 
foto, video, infograf, omröstning på sociala medier, tweet, utmaning på sociala medier och kom-
mentarer till en webbnyhet eller -video.

	Välj ett sätt att producera innehåll som ni inte är så bekanta med och pröva på att skapa sådana 
innehåll. Det väsentliga är att uppnå rätt stil; man behöver inte öva på att skapa innehållen i en 
autentisk miljö, och innehållen behöver inte heller publiceras. Innehållet ska respektera andra. 

	Diskutera upplevelserna. Hur kändes det nya uttryckssättet? Vilken form av medieuttryck kän-
ner du att du är särskilt bra på, och i vad skulle du vilja utvecklas? I vilket sammanhang skulle du 
kunna och vilja utnyttja dina kunskaper?
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Handledningsvideo
Mediefärdigheter är betydelsefulla, och man kan också använda dem för att hjälpa andra. Hand-
ledningsvideors uppgift är att förmedla information och kunskaper som en person redan har om 
ett ämne i videoformat. Skapa handledningsvideor tillsammans med eleverna och öva på att ge 
uppmuntrande respons till andra som skapar videor.

	Filma egna handledningsvideor eller "life hacks” om teman som har att göra med ämnet som 
undervisas. Ni kan också skapa videor som beställningsarbeten för yngre elever eller till exem-
pel daghem. Åskådliggör ämnet på ett så praktiskt sätt som möjligt genom att visa på videon 
hur man ska göra en viss sak. Om människor syns på videon ska man se till att man har tillstånd 
att filma dem. Videorna får inte heller såra någon.

	Skriv ett manus för videon. Fundera på hur ni ska förklara saken för en person som inte är 
bekant med ämnet. Planera användningen av visuella och auditiva element: på vilka sätt kan ni 
öka videons tillgänglighet till exempel med tanke på personer med olika sinnesnedsättningar? 
Samla in respons om videorna från varandra och från beställaren. 

Handledningsvideor och life hacks 
är videor där någon ger konkreta 
råd för hur man ska göra en viss sak. 
Handledningsvideorna kan vara mer 
omfattande och ha flera skeden, medan 
life hacks åskådliggör små tips som gör 
vardagen lättare.
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Verksamhet i 
mediemiljöer

3
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U nder högstadietiden blir ungdomar självständigare, och hög-
stadieelever behöver också färdigheter som stöd för sin allt 
självständigare medieanvändning. Ungdomars mediemiljöer 

utvidgas till sociala medier, och de kan bli en viktig del av vardagen 
för många unga. Förutom att träffa jämlikar erbjuder sociala medier 
också en möjlighet att uttrycka ens tankar och känslor samt ytor för 
att återspegla identiteten man håller på att bygga upp.

Självständigare medieanvändning betyder också större ansvar. An-
svaret är kopplat till att agera, kommunicera och använda innehåll på 
webben, men också till att öva på en balanserad medievardag. Ung-
domarna måste lära sig att göra val beträffande media som stöder 
deras välbefinnande och säkerhet. 

Med hjälp av exemplen kan ungdomarna hitta sätt att använda media 
på ett ansvarsfullt sätt som beaktar deras välbefinnande och säkerhet 
samt andra webbanvändare. Ansvarsfullhetens perspektiv utvidgas 
från att agera i mediemiljöer till hur etiska och ekologiska mediean-
vändningen och medieapparaterna är.

Eleverna får öva på interaktionsfärdigheter för att bygga upp en 
positiv kommunikationsstämning, och samtidigt får de lära sig att 
identifiera skadliga tillvägagångssätt och kommunikationsfenomen 
på webben. Förutom att förstå sitt eget ansvar är det viktigt för ung-
domar att veta att de beskyddas av instanser som de kan vända sig 
till om de stöter på besvärliga och hotfulla situationer på webben.
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Tryggt i mediemiljöer

Goda kunskaper
Eleven är medveten om hur den egna digitala profilen skapas och kan beskriva 
hurdan information olika tjänster, såsom sökmotorer och sociala medier, samlar in 
och vad informationen används till.

Eleven förstår begreppen data skydd och integritetsskydd. Eleven kan skydda sin 
integritet och sina personuppgifter genom att välja vilken information hen delar via 
olika kanaler och konton. 

Eleven kan beskriva vad sexuella trakasserier och hatretorik i digitala medier är. 
Eleven kan beskriva olika sätt att skydda sig mot dem och vet hur man ska agera 
om man utsätts för trakasserier eller hatretorik.

Eleven vet vilka aktörer man kan vända sig till om man stöter på situationer som 
hotar säkerheten i mediemiljöer.

Eleven lär sig beakta sina egna individuella sätt att uppleva medieinnehåll och göra 
val även gällande de innehåll som åldersgränserna ger möjlighet att använda.

På de digitala spåren
I mediemiljöer samlas det in många olika slags data om användarna. Det är viktigt att vara medve-
ten om vad data används till och veta hur man själv kan påverka sitt digitala fotspår och beskydda 
sin integritet. Undersök kakor och integritetsinställningar med eleverna och fundera på i vilka situa-
tioner och vilka uppgifter det lönar sig att överlämna i webbmiljöer.

	Undersök kakor. Vad är kakor och hurdana uppgifter samlas in om användarna i olika tjänster? 
Vad betyder tredje parters kakor? Vilken slags insamling av uppgifter kan man begränsa med 
integritetsinställningar? Vilka uppgifter meddelar tjänster som eleverna är bekanta med att de 
samlar in om sina användare? Bekanta er med kakor yle.fi/aihe/digitreenit.

	Fundera på när det är bra att uppgifter samlas på ett och samma ställe (till exempel patientupp-
gifter) och när det kan vara skadligt att uppgifter samlas i en tjänst. Diskutera vilka uppgifter det 
inte lönar sig att dela om det inte är nödvändigt för att få tillgång till en nödvändig tjänst.  Man 
kan till exempel fundera på användningen av födelsedatum eller personbeteckning.  

	Enligt EU:s dataskyddsförordning har alla rätt att veta vilka uppgifter som samlas in om dem och 
be att uppgifterna raderas om de så vill. Bekanta er med hur dataskyddsförordningen används i 
er skola. Bekanta er med EU:s dataskyddsförordning: tietosuoja.fi/sv/gdpr-sv.

https://yle.fi/aihe/digitreenit
https://tietosuoja.fi/sv/gdpr-sv
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Fånerier eller brott?
Fastän webbmiljöer har regler och lagarna också skyddar verksamheten på webben begås det 
ändå brott också i webbmiljöer. Ungdomar bör veta vilken slags verksamhet på webben som 
räknas som brott så att de kan söka hjälp om de stöter på sådan. 15-åringar har också straffrättsligt 
ansvar. Bekanta er med kännetecknen för brott på webben tillsammans med eleverna och lär dem 
att förstå att också brått som begås på webben har följder.

	Öva på att känna igen hurdana brott som kan begås i mediemiljöer. Ibland sker brott både inom 
och utanför mediemiljöer. Bekanta er med vad plagiering, identitetsstöld, ärekränkning, sprid-
ning av privata uppgifter, gromning och hatretorik betyder. Bekanta er med yttrandefriheten och 
dess gränser. Man kan bekanta sig med begreppen inom trygg och ansvarsfull medieanvänd-
ning till exempel genom materialsamlingen som skapats vid sidan av handböckerna  
www.mediataitokoulu.fi/mediapolku.  

	Undersök exempel på brott som skett på webben som är fiktiva eller som ni hittat i media: Var-
för kan fallet vara ett brott? Kan man göra sig skyldig till det av misstag? 

	Utred var man kan få hjälp om man utsätts för brottet. Fundera på vad följderna kan bli för offret 
och för gärningsmannen. Vad kan man göra om man lägger märke till verksamhet på webben 
som man tror är brottslig? Diskutera hur man kan försöka skydda sig mot brottslingar och vad 
det är viktigt att veta så att man inte bryter mot lagen av misstag i mediemiljöer. 

https://www.mediataitokoulu.fi/mediapolku/
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Ansvarsfullt i mediemiljöer

Goda kunskaper
Eleven kan utvärdera konsekvenserna och följderna av sina egna publiceringar.

Eleven vet att även lagstridig verksamhet som sker i mediemiljöer, såsom plagiat, 
lockande i sexuella syften, identitetsstöld, ärekränkning eller grov nätmobbning, 
uppfyller kriterierna för brott och har följder enligt detta.

Eleven förstår sitt ansvar att inte äventyra andras säkerhet, rättigheter och välbe-
finnande genom sin egen kommunikation och sitt eget agerande i mediemiljöer.

Eleven är medveten om medieapparaternas och medieanvändningens koldiox-
idavtryck samt ansvars- och etikfrågorna kring produktionen av medieapparater.

Eleven känner till både sina egna och andras upphovsrättigheter och kan följa dem 
som medieanvändare och -producent. Eleven kan göra källhänvisningar.

Eleven är medveten om att en del digitala tjänster kostar pengar och om deras 
metoder att få användare att förbinda sig, och hen beaktar detta på ett ansvarsfullt 
sätt vid agerande i mediemiljöer.

Tydliga regler
Alla är skyldiga att handla ansvarsfullt i mediemiljöer. Man ska inte äventyra andras rättigheter och 
välbefinnande genom sin kommunikation, och man ska iaktta upphovsrätt och produkters betal-
ningsvillkor. Granska webbtjänsters regler och fundera på hur man agerar ansvarsfullt inom media 
tillsammans med eleverna.

	Bekanta er med webbtjänsters regler. Fundera på vad som är ansvarsfull interaktion, verksam-
het och användning av innehåll i webbtjänster. 

	Sammanställ påståenden om upphovsrätt och åldersgränser. Fundera på om påståendena är 
sanna eller falska. Använd till exempel omröstning med tummen eller ställ er på rad enligt er 
åsikt. 

	Samla exempel på webbtjänster där 
kommunikationen verkar tydlig och 
trygg. Hurdana diskussioner och regler 
som styr interaktionen har de? Hurdana 
regler skulle ni själva göra upp om ni 
grundade en egen diskussions- eller 
spelgrupp? Hurdant beteende borde 
moderatorn ingripa i? Utarbeta regler för 
en inbillad grupp. 

Ytterligare information om upphovsrätt på 
tekijanoikeus.fi/sv och om åldersgränser på 
kavi.fi/sv/aldersgranser.

https://tekijanoikeus.fi/sv
https://kavi.fi/sv/aldersgranser/
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Etisk och ekologisk medieanvändning
Medieapparater och medieanvändningen gör koldioxidavtrycket större. Tillverkningen av apparater 
har både etiska och miljömässiga problem. Ansvarsfull medieanvändning betyder att man också 
bör beakta de här perspektiven. Eleverna lär sig tillsammans metoder för att påverka den egna 
medieanvändningens koldioxidavtryck och att göra val som är etiska och skyddar miljön.

	Bekanta er med information om medieapparaters och medieanvändningens koldioxidavtryck. 
Sök artiklar som behandlar medieapparaters koldioxidavtryck samt arbetsförhållanden och 
miljöfrågor beträffande att bryta råvaror och tillverka delar.

	Räkna ut hur mycket energi er medieanvändning förbrukar eller undersök förbrukningen som 
orsakas av att använda direktuppspelningstjänster i allmänhet. 

	Fundera på sätt som alla kan använda för att påverka sitt medierelaterade koldioxidavtryck och 
göra etiska och miljövänliga val beträffande till exempel anskaffningen av apparater och den 
egna medieanvändningen. När är det aktuellt att skaffa en ny apparat? Vilka delar av smartap-
parater kan man återanvända? Hur kan man skilja åt mellan etiska och ekologiska modeller? 
Sammanställ era iakttagelser till en mediepresentation. 
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Välbefinnande

Goda kunskaper
Eleven är medveten om den inverkan på det psykologiska och sociala planet samt 
på vardagskontrollen som medieinnehåll och agerande i mediemiljöer har, så som 
påverkan på identitetsutvecklingen, kroppsbilden, det psykiska välbefinnandet samt 
sociala förhållanden, tidsanvändning och mängden av sömn.

Eleven vet att hen ska kunna ha kontroll över sin egen medieanvändning. Eleven 
kan göra urval i den egna medieanvändningen som stöder det egna välbefinnandet.

Influerande influerare
Media influerar på många olika sätt. Information man får via media eller åsikter och erfarenheter 
som förmedlas via media kan påverka ens egna val och beslut samt styra ens handlingar. Media 
kan också skapa onödiga förväntningar eller onödig press i livet beträffande till exempel anskaff-
ningar, fritidssysslor eller utseende och klädstil.

I medieläskunnigheten ingår förmågan att tänka kritiskt och stärka självständigt tänkande och 
självständiga val, samt att också förstå den egna kommunikationens inverkan på andra. Identifiera 
tillsammans med eleverna hur medieinnehåll kan påverka det egna tankesättet och beteendet och 
granska på vilka olika sätt media kan påverka.

	Namnge influerare som är bekanta för ungdomar i er ålder. Fundera på varför innehållet de pu-
blicerar är intressant. På vilka sätt imiterar följarna influerare inom media eller på andra livsom-
råden?

	Fundera på hur det att man följer sociala medier påverkar de egna tankarna, valen och intresse-
na i vardagen. Hur kan ni själva som användare av sociala medier råka påverka andra använda-
re? Vilka kommunikationsmetoder känner ni igen i påverkande kommunikation eller övertalande 
kamratkommunikation?

	Pröva på att leva er in i rollen som influerare på sociala medier och skapa en vlogg. Hurdana 
saker skulle ni vilja lyfta fram? Vilka positiva saker vill ni förmedla till era följare? 



39

På vinst eller på förlust?
Medias inverkan är individuell; ibland kan medieanvändningen vara avslappnande eller uppiggan-
de, ibland kan den vara ångestframkallande eller belastande. Man kan behärska den egna med-
ieanvändningen och därmed göra individuella val som stöder det egna välbefinnandet. Det som 
ökar en persons välbefinnande har inte nödvändigtvis samma inverkan på någon annan. Fundera 
tillsammans med eleverna på olika medievanor och granska hur de egna valen beträffande media 
påverkar välbefinnandet.

	Hurdana medieinnehåll är värda din tid? Fundera på medieanvändningens inverkan på humö-
ret, hälsan, sociala relationer, vardagen och skoldagen. Hur påverkas det egna välbefinnandet av 
att man skrollar på en memsida mitt i natten, aktivt följer med ett lifestyle-konto eller deltar i ett 
gruppspel på webben? Hitta själva på fler exempel, presentera dem för varandra och diskutera 
dem tillsammans.

	Vilka faktorer inom media stärker eller försvagar ert välbefinnande? Nämn till slut något i er 
egen medieanvändning som främjar ert välbefinnande och något som ni skulle vilja ändra på. 
Motivera ert val. 
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God interaktion

Goda kunskaper
Eleven samarbetar i nätbaserade inter-
aktionssituationer och medverkar för egen 
del till en positiv kommunikativ atmosfär 
i mediemiljöer. Eleven förstår betydelsen 
av dialog, alltså lyssnandet och samtalet, i 
kommunikation.

Eleven identifierar okonstruktiva kom-
munikativa fenomen i sociala medier, så 
som troll, provocering och flamebaits och 
vet hur man ska reagera när man möter 
dessa.

Eleven kan kommunicera i mediemiljöer 
enligt situation, till exempel genom allmänt 
språkbruk eller genom att använda tals-
pråk på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven strävar efter att stärka sin kom-
munikativa självbild: kan berätta om sina 
mål som kommunikatör samt beskriva 
verktyg att uppnå dessa med.
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Bry dig!
För att det ska vara trevligt för alla att använda medier krävs det att man medvetet värnar om kom-
munikationsstämningen och fäster uppmärksamhet vid god växelverkan. Man behöver färdigheter 
för att agera konstruktivt och empatiskt i mediemiljöer samt att reagera smart på skadliga kommu-
nikationsfenomen såsom provokation och flejm.

	Diskutera empatifärdigheter och viljan att förstå andra. Kan man förutse hur det kommer att 
kännas för dem som tar emot ens meddelande i mediemiljön? Varför är det viktigt att beakta 
sändarens känslotillstånd, såsom sorg eller iver, när man svarar på ett meddelande? 

	Diskutera era upplevelser av inspirerande och positiva diskussioner via webben. Hur kan man 
beakta andra i diskussionen? Hur kan man visa att man lyssnar? Hur kan man artigt säga att 
man inte håller med? Hurdana missförstånd kan det uppstå i kommunikationssituationer? 

	Skapa ett drama eller öva på positiva interaktionssituationer genom att göra påhittade inlägg och 
kommentarer. Öva också på att kommunicera i konfliktsituationer eller när ni stöter på någon som 
försöker ställa till gräl. Diskutera när det lönar sig att begränsa användare, anmäla till moderatorn 
eller göra en polisanmälan.   

En provokation är en avsiktligt 
ifrågasättande, elak kommentar vars syfte 
är att få andra diskussionsdeltagare att bli 
irriterade. En flejm är ett känslobaserat, 
grälsjukt meddelande vars syfte är att 
irritera och såra mottagaren.
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Vardagskommunikation
Att sköta sina egna ärenden i vardagen kräver kommunikation och att man väljer en ändamålsenlig 
kommunikationskanal och -stil. Det lönar sig för högstadieelever att öva på att kommunicera om 
saker som relaterar till exempel till deras hobbyer, den egna hälsan, skolan och sommarjobb. 

	Diskutera att det är viktigt att välja en lämplig kommunikationskanal, berätta sitt ärende på ett 
förståeligt sätt och också svara på meddelanden man får när man sköter sina egna ärenden. 
Öva på att skriva meddelanden i situationer som är vanliga i högstadieelevernas vardag, såsom 
att söka sommarjobb, anmäla sig till ett läger eller meddela till en hobbyhandledare om frånvaro.

	Skriv meddelanden för exempelsituationerna. Fundera på vilken kanal ni skulle använda för ert 
meddelande. När kan man använda en app för snabbmeddelanden, och när passar det bättre 
med e-post? I vilka situationer är det bäst att ringa? Ni kan också skapa en instruktionsvideo på 
era exempel för yngre elever. 



Nylitteracitet som stöd för undervisning  
och fostran i den digitala tidsåldern

Varför nylitteracitet? Delaktighet och aktivt aktörskap i den digitala medie-
kulturen och den programmerade miljön förutsätter många olika slags fär-
digheter och kompetens. Dessa färdigheter utgör medborgarfärdigheter som 
tillhör alla. Undersökningar och utredningar om skolvärlden tyder dock på 
att elevernas digitala färdigheter och multilitteracitet varierar mycket och har 
stora brister. Det förekommer också skillnader i undervisningspraxisen och 
lärarnas kompetens. Alla borde ändå ha jämlika möjligheter att öva på och 
lära sig färdigheter som behövs i den digitala världen. 

Det nationella utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (2020–2023) främjar 
barns och ungas medieläskunnighet, digitala kompetens och programme-
ringskunnande från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och 
den grundläggande utbildningen. Syftet med utvecklingsprogrammet är 
att stärka jämlikheten i undervisningen och lärandet av digitala färdigheter. 
Programmet har finansierats av undervisnings- och kulturministeriet, och 
det ingår i det mer omfattande utvecklingsprogrammet Utbildning för alla 
(2020–2023). Nationella audiovisuella institutet ansvarar för delhelheterna om 
medieläskunnighet och programmeringskunnande, medan Utbildningsstyrel-
sen ansvarar för delhelheten om digital kompetens. 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik, för förskoleundervis-
ningens läroplan och för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
förpliktar lärare att främja barns och elevers medieläskunnighet, program-
meringskunnande och digitala kompetens som både mångsidig kompetens 
och som kompetens med koppling till lärområden och läroämnen. Alla som 
arbetar inom småbarnspedagogik och undervisning ska för sin del verkställa 
läroplanerna och samtidigt främja dessa färdigheter.

Åtgärderna i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet stöder ett mångsidigt 
och högklassigt genomförande av småbarnspedagogiken och undervisning-
en i praktiken, samt bearbetningen av och det systematiska utvecklingsarbe-
tet med de lokala planerna. Som stöd för arbetet har vi utarbetat stödmaterial 
som är fritt tillgängliga för alla. 

Stödmaterialet finns på utvecklingsprogrammets webbplats  
www.uudetlukutaidot.fi/sv. Materialet publiceras också i tjänsten AOE.fi.

https://www.uudetlukutaidot.fi/sv
https://aoe.fi/#/etusivu


Hur uppmuntrar man högstadieelever att se nyfiket men 
kritiskt på media och dess företeelser? Och hur kan 

man uppmuntra eleverna att skapa media och stödja 
ansvarsfull och trygg verksamhet med olika medier? 
Handboken stöder främjandet av medieläskunnighet i 

årskurs 7-9 genom praktiska exempel.

Mer information och tips på vägen  
till medieläskunnighet på 

 www.uudetlukutaidot.fi/sv

Handboken för årskurs 7–9

Stigar
till medieläskunnighet

https://uudetlukutaidot.fi/sv
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