PÅ ETTAN

Medier och nyhetsvärdering
Medierna har en stor betydelse för vår bild av omvärlden. Det är genom medierna som de flesta människor får
information om vad som händer i världen, bortom vårt vår vardag. Men varför blir vissa händelser nyheter och inte
andra och vad får det för konsekvenser för vår världsbild? I den här övningen ska ni få värdera nyheter och avgöra
vilka händelser som är viktigast och varför.

UPPGIFT
Klassen är indelad i mindre grupper. Varje grupp har fått en tidnings första sida, “ettan”, och tolv nyheter. Ni ska
välja fyra nyheter som ni tycker är så viktiga att de borde vara med tidningens första sida. Det är alltså vad ni själva
anser är viktiga nyheter som ska avgöra vilka ni väljer!
Ni ska också rangordna de fyra nyheterna. Den nyhet som ni tycker är viktigast ger ni störst utrymme. Rangordna
därefter de andra tre nyheterna som ni har valt ut. Tidningen som ni väljer nyheter till är en svensk rikstäckande
kvällstidning.
När ni gjort era val, diskutera:
• Var det enkelt att välja? Varför/varför inte?
• Varför valde ni som ni gjorde?
• Påverkar det att den tänkta tidningen är en kvällstidning? Hur? Skulle ni valt annorlunda till en annan typ av
tidning?

VARFÖR?
Enligt ämnesplanen i samhällskunskap ska kurserna samhällskunskap 1a2 och 1b ge möjlighet att utveckla kunskaper om ”mediernas innehåll och nyhetsvärdering”. I kursen medier, samhälle och kommunikation 1 ingår lagar
och andra bestämmelser inom kommunikationsområdet, vilket innebär att kunskap om yttrandefrihet är en viktig
del.

PÅ ETTAN

Medier och nyhetsvärdering
Nyheter
1. Serbiska myndigheter förbjöd Belgrad Pride. Det serbiska säkerhetsrådet beslutade att förbjuda Pridetåget
på grund av hot från högerextremistiska grupper, som
enligt uppgift ska ha hotat med våld och mordbrand på
olika platser i staden om evenemanget genomfördes.
2. TV-programmet Nyhetsmorgons studio fick oväntat besök. Programledaren Malou von Sivers lilla hund
Tango sprang in i studion, skällde och uträttade sina
behov. Det är inte första gången som Tango störde en
sändning. ”Stryp den!”, sa författaren Jan Guillou, som
var gäst i studion upprört.
3. I Frankrike utfärdades den första boten mot två
muslimska kvinnor som bar heltäckande ansiktsslöjor
på offentlig plats. En domstol i Meaux utanför Paris
bötfällde Hind Ahmas och Najate Nait Ali att betala 120
respektive 80 euro för att ha burit niqab, en heltäckande ansiktsslöja, på offentlig plats. De två kvinnorna
stoppades på gatan av polisen nära stadshuset i Meaux,
under en demonstration mot slöjförbudet.
4. Daniel Löfquist är eftertraktad. När Mjällbys anfallare Daniel Löfquists kontrakt löper ut efter säsongen
är både Kalmar FF och Malmö FF intresserade av att
rekrytera 25-åringen. Kalmar FF:s sportchef, Svante
Samuelsson, menar att han är en ”bra spelare och har
haft en bra säsong i Mjällby”.
5. Burma släppte 120 politiska fångar . Bland de fångar släpptes finns den kände komikern Zarganar, som
fängslades i juni 2008 för sitt arbete att hjälpa offren för
cyklonen Nargis och Zaw Htet Ko Ko, medlem av studentgruppen 88, som greps i oktober 2007.
6. Partiledardebatt utan S och V. Både socialdemokraterna och Vänsterpartiet hoppade av SVT-programmet
Agendas partiledardebatt. Anledningen var att de
vägrade stå på samma sida som sverigedemokraten
Jimmie Åkesson i studion. Socialdemokraternas kommunikationschef Nina Wadensjö menade att: ”Vi skulle
delas upp i två lag, fyra mot fyra och vi vill inte stå så
tillsammans med Sverigedemokraterna”.

7. Fängslad journalist frigiven. Journalisten Eynulla
Fatullayev i Azerbadjan frigavs, efter att ha suttit fängslad sedan 2007. Han var dömd till åtta och ett halvt års
fängelse med anklagelser om terrorism och uppmaning
till etniskt hat. Eynulla Fatullayev har arbetat för oppositionstidningen Monitor som stängdes i mars 2005 efter
att chefredaktören Elmar Hüseynov mördats.
8. Regissören Josef Fares gör TV-spel. Fares gör ett
uppehåll från filmskapandet för att istället utveckla ett
TV-spel tillsammans med ett känt spelföretag. Numera
kallar han sig inte bara regissör, utan också ”game designer”.
9. I Indonesien sköts gruvarbetaren Petrus Ayamseba
till döds, och sex andra arbetare fick skottskador, när
indonseiska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot strejkande gruvarbetare i Papuaprovinsen, vilka krävde
högre löner. Gruvan drivs av det amerikanska företaget
Freeport-McMoran.
10. Bostadspriserna sjunker. Trenden på bostadsmarknaden fortsätter och bostadspriserna sjunker
något. På bostadsrätter har priset sjunkit en procent
och på villor två. Men det säljs ändå lika många villor
som under samma period förra året, men något färre
bostadsrätter.
11. Saudisk kvinna dömd till 10 piskrapp. Domstolen
i Jeddah i Saudiarbien dömde en kvinna till 10 piskrapp
eftersom hon gjort sig skyldig till att köra bil. Enligt lagen
i Saudiarabien är det förbjudet för kvinnor att själva köra
bil.
12. Man tyckte att Laila Bagge och Niclas Whalgren
skulle betala hans skulder. Paret Niclas Wahlgren och
Laila Bagge Wahlgren fick brev från en man som bad
dem betala hans skulder på 100 000 kronor. På sin
blogg skrev Laila Bagge att de fick brevet av mannen för
att han tyckte att paret verkade så snälla och trevliga.
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