
Man kan uppnå vad som helst bara man är företagsam!



Media

TEMA 3: BRANDING

Media är ett sätt för människor att skapa medvetenhet. Till 
media hör olika redskap som tv, datorer, tidningar, mobiler, 
foton, radio, film, böcker och musik. 

Med sociala medier menar man digitala plattformer där vanliga 
människor skapar innehåll och gemenskaper via ett specifikt 
redskap (t.ex. Facebook eller Twitter) och är på så sätt i kontakt 
med varandra över hela världen. Sociala medier är visuella dvs. 
media där budskapet eller innehållet är en bild, inte skriven 
text såsom i en bok eller i en tidning. 



Bekanta dig

TEMA 3: BRANDING

Media är en bild av verkligheten som skapas av människor. Media 
förmedlar information och olika sätt att förstå världen. Ordet media 
kommer från engelskans ”the media”. Media är ett samlingsbegrepp
som innefattar alla medel för masskommunikation, från det tryckta
ordet till audiovisuella kommunikationssätt. 

Media hjälper dig att kommunicera med dina vänner, men det är
också ett sätt för professionella att producera information om det
som händer i världen.

Fundera hur du kommunicerar med dina vänner. På vilket sätt skiljer
det sig från en text skriven av en journalist i en tidning?



Bekanta dig
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Uppgift:
Fundera på skillnaderna mellan en bok riktad till barn och t.ex. en 
dagstidning som Hufvudstadsbladet eller Vasabladet. Hur har
budskapet/innehållet producerats? 

Svar:
Till barn riktas ofta bilder och till vuxna är innehållet oftare skrivet. 
I en tidning kan man se olika textsorter. Ni kan tillsammans fundera
på marknadsföringen av miniföretagarnas företag. Hurdana
berättelser och reklam kan miniföretagarna producera?



Bli medveten om

TEMA 3: BRANDING

Media påverkar vår vardag hela tiden. Det är både bra och 
dåligt. Tack vare media är vi medvetna om sådant som 
händer omkring oss, medvetenhet ökar bildning. Å andra 
sidan kan illusionen som media skapar forma vårt tänkade
på ett negativt sätt. Exempelvis kan media förvränga ungas 
uppfattning om kroppsideal. En kritisk media-analys kan 
dock minska på dessa förvrängda uppfattningar. Att 
diskutera med eleverna om deras känslor och erfarenheter 
av media är viktigt. 



Påverka och skapa nätverk
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Påverka
Med hjälp av media kan var och en påverka en sak som 
man upplever vara viktig. Sociala medier gör det möjligt 
att vara en del av en gemenskap från soffan hemma. 

Skapa nätverk
Den digitala identiteten utvecklas i sociala medier och vi 
får mycket information via olika nätverk. 



Stanna upp och fundera
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En kritisk media-analys kan minska och avlägsna förvrängda 
uppfattningar. Att diskutera elevernas känslor och erfarenheter 
gällande media är viktigt. Media skapar stereotypiska bilder, men det 
lyfter också fram viktiga saker som man måste kunna diskutera öppet. 
Media är ett sätt att få makt över sitt liv. Exempelvis kan ett foto 
fungera för många som ett sätt att väcka känslor och hjälper dem 
bearbeta något. Foton från krig och kriser kan skapa många olika 
känslor. Det är viktigt att fundera på hurdana foton barn ser omkring 
sig. Hur visar sig media för barn? Vad ser barn i media?
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