Räkna på
bilderna i tidningen

- Vilka är med? Hur ser de ut? Varför är de med?

Ämne: Svenska, SVA, SFI, SO
Årskurs: 4-6, 7-9, Gym, Vux, särvux, särgymn
Lektionstyp: reflektion och diskussion
Lektionsåtgång: 1-2
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Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan
leda till intressanta diskussioner om
hur samhället ser ut, vilka som skildras i tidningen
och hur de skildras. Diskussionen kan sedan föra
vidare mot teman som kön och makt.

Ben Hammond dansar genom USA.

Han dansar på gator
n Ben Hammond dansar
på gatorna i Kalifornien i USA.
Han tänker dansa runt hela
världen. Samtidigt samlar
han in pengar för att hjälpa
människor som lever i slaveri.

Eleverna får jobba med nyhetsvärdering genom att
granska bilderna i tidningen utifrån frågorna, vilka
är med på bilden, hur ser de ut.

Fler kan få hjälp

n De senaste åren har det
blivit svårare för personer
med funktionsnedsättningar
att få hjälp av en assistent.
Reglerna har blivit hårdare.
Till exempel har personer
som matas med en slang
till magen inte fått hjälp
med det av en assistent.

Finansminister Magdalena Andersson berättar om regeringens nya förslag. Mer pengar ska gå till sjukvården.

n I måndags berättade
regeringen vad den vill göra
med Sveriges pengar i år.
Regeringen tycker att det
går bra för Sverige.

– Många har jobb
och Sverige har bara små skulder,
säger finansminister
Magdalena Andersson.

Hon säger att det är 25 år sedan
arbetslösheten var så låg.
Och regeringen säger
att ännu fler kommer att få jobb.
Regeringens nya förslag handlar
bland annat om att mer pengar
ska gå till vården.
Köerna ska bli kortare
och fler ska få jobb i vården.
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Man kan naturligtvis granska vilka tidningarna
skriver om och hur de skildras genom att analysera
texterna.
Men ett enklare (och roligare) sätt är att titta på
bilderna. Då får man en sammanfattning om vilka
som tidningarna skriver om.

– Det går bra för Sverige

Men nu kan de få hjälp igen.
Det har domstolen Högsta
förvaltningsdomstolen bestämt.

Regeringens motståndare
är inte lika nöjda
med läget i Sverige.

– Regeringen har inte lyckats
lösa de viktiga problemen,
säger Elisabeth Svantesson
i Moderaterna.
Läs mer på sidan 3.

n Gruppen Destiny’s Child
med Beyonce slutade år 2006.
Men i helgen överraskade de alla
och spelade på en festival i USA.

USAs militärer attackerade Syrien
n I lördags attackerade USA
landet Syrien. USAs militärer
sköt stridsraketer mot
huvudstaden Damaskus.
Brittiska stridsplan bombade
nära staden Homs.
De bombade för att förstöra
fabriker och lager för
kemiska vapen.
Attackerna var ett svar
på den syriska regeringens
misstänkta attack med gas

utanför Damaskus. Där dödades
omkring 60 människor.
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Bilder i tidningen
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Ryssland hjälper Syriens regering
i kriget i Syrien. Rysslands ledare
Putin säger att USAs attack
kommer att göra krisen
i Syrien värre.
Syriens regering säger
att det inte fanns några
kemiska vapen på de
ställen som bombades.

USA attackerade Damaskus i Syrien.

Protester i Indien
n I januari blev en 8-årig flicka
våldtagen och mördad i Indien.
Åtta personer är misstänkta.
Fyra av dem är poliser.
Tusentals människor i Indien
protesterar nu mot sexbrott.
De vill att regeringen ska stoppa
våldet mot kvinnor och införa
hårdare straff för våldtäkt.

Exempelvis kan man tänka sig en artikel om en jordbävning. På bilden visas en beslutsam
manlig president i kostym och slips och en förtvivlad kvinna i trasiga kläder som har förlorat
allt. Vad säger den bilden, förutom vad den direkt visar?

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola

Uppgift
Låt eleverna arbeta enskilt eller grupp. Ge dem några tidningar och säg åt dem att granska
bilderna och fylla i på arbetsbladet.

Räkna efter:
- Hur många män är på bild
- Hur många kvinnor
- Hur många barn
- Hur många vuxna
- Hur många äldre/pensionärer
- Hur många ser glada ut
- Hur många ser ledsna ut
Tänk på att en person på en bild kan vara flera saker.
En skrattande liten pojke är både barn, man och glad.
Passar det för de elever som gör uppgiften så ger ju uppgiften goda möjligheter att träna
procenträkning.

Diskutera
Vad kom ni fram till för resultat.
• Är det lika många kvinnor som män?
• Hur är fördelningen barn/vuxna/äldre? Ser det ut så i världen?
• Är människor glada eller ledsna på bilderna i tidningen? Ser det ut så i världen?
• Tycker du att tidningen har en bra fördelning?
• Om ni tänker på tidningens olika avdelningar (inrikes, utrikes, sport, kultur)
skilde sig fördelningen mellan avdelningarna.
• Hur tror du att man påverkas av vilka som visas på bild i tidningen?

ARBETSBLAD

Vilka är med i tidningen?
Män 						Kvinnor

Barn 			

Vuxna 				

Glada					

Äldre

Ledsna/Arga

