
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

Bakgrund
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. 

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

Bilder i tidningen
Man kan naturligtvis granska vilka tidningarna 
skriver om och hur de skildras genom att analy-
sera texterna. 
Men ett enklare (och roligare) sätt är att titta på 
bilderna. Då får man en sammanfattning om vilka 
som tidningarna skriver om.

Exempelvis kan man tänka sig en artikel om en 
jordbävning. På bilden visas en beslutsam 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?

Rättegången mot 
Breivik fortsätter
n Rättegången mot Anders 
Behring Breivik i Oslo tingsrätt 
har nu hållit på i nästan fyra 
veckor. Den här veckan ska 
Breivik få veta mer om alla dem 
han dödade på Utöya. 

Bilder på de döda ska visas. 
De dödades advokater ska 
berätta om dem. I måndags fick 
Breivik bland annat höra om 
23-årige Gunnar som räddade 
sin lillasyster. Sedan blev 
Gunnar själv dödad av Breivik.

n I flera år blev oskyldiga  
människor i Malmö skjutna 
av en okänd person. 
Flera dödades och skadades.
Många var oroliga och vågade 
inte gå ut på kvällarna. 
För ett och ett halvt år sedan 
greps en 40-årig man. 
I mannens lägenhet hittade 
poliserna vapen och kläder han 
haft för att maskera sig. 
Poliserna var säkra på att de 
gripit rätt man. 

På måndag börjar rättegången 
mot mannen som kan vara en av
Sveriges värsta brottslingar. 
Han är åtalad för att ha dödat 
tre människor och försökt 
att döda tolv andra. 

Åklagaren säger att det fanns 
flera orsaker till att mannen sköt. 
Han har bland annat försökt döda 
människor som inte såg svenska 
ut. Han har valt ut vem han ska 
skjuta och planerat brotten noga. 

Misstänkt mördare åtalas

Oroligt val i Syrien
n I måndags var det val 
till riksdagen i Syrien. 
För första gången på många
år fick folket välja mellan 
flera partier.  Men många 
syrier säger att valet inte var 
demokratiskt och rättvist. 

Det har varit oroligt i Syrien
i över ett år. 8 SIDOR har
träffat Novin Harsan som 
kämpar för demokrati i landet.
Läs om Novin på sidan 2

Blinde Chen får 
studera i USA
n Den kinesiske advokaten 
Chen Guangcheng var fången
i sitt hem. Ledarna i Kina
straffade honom för att 
han jobbade med mänskliga 
rättigheter. Men nyligen rymde 
Chen till USAs ambassad i Kina. 
Han vill åka till USA

USAs utrikesminister Hillary
Clinton har bett Kinas ledare
att Chen ska få komma till USA. 
Ledarna säger att Chen kan 
få lov att studera i USA. 
Nu är han på ett sjukhus i Kina. 
Chen är blind och skadade 
sig när han flydde.

Hollande vann valet
n Frankrike har fått en ny 
president. Socialisten Francois 
Hollande vann över Nicolas 
Sarkozy, som varit landets 
president de senaste fem åren.

Precis som många andra länder 
i Europa har Frankrike
problem med ekonomin.
Landet måste spara pengar.
Men Hollande säger att han 
inte bara vill spara. 
Han vill också satsa på nya 
lärarjobb, högre löner och 
lägre pensionsålder.

När det blev känt att Hollande
vunnit valet så blev många 
ekonomer i världen oroliga.
De är oroliga för att Hollande 
ska göra krisen i Europa värre.
Flera experter säger att
Hollandes politik inte 
kommer att fungera i krisen.

Sveriges finansminister 
Anders Borg säger att han 
litar på att Hollande inte kommer 
att slösa med Frankrikes pengar. 

Det har också varit val
i Grekland i helgen. 
Grekland är det land som 
drabbats värst av krisen i Europa.
Ny Demokrati blev det 
största partiet med 19 procent 
av rösterna. 
Men partiet misslyckades direkt
med att bilda en ny regering.
Nu tror många experter att det 
måste hållas ett nytt val 
i Grekland.
Läs mer om Grekland på sidan 4 En kvinna i Paris läser i tidningen om presidentvalet.
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Lättlästa nyheter  
alla vardagar:  

www.8sidor.se

Francois Hollande och hans medarbetare Valerie Trierweiler tackar väljarna.

Bra start i hockey-VM
n Sverige har fått en bra start i 
ishockey-VM. Sverige har vunnit 
de tre första matcherna mot 
Norge, Tjeckien och Danmark. 
Sverige har bra chanser 
att gå till slutspel.
Läs mer om VM på sidan 5
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Mannen vill inte svara 
på polisernas frågor. Han säger 
att han inte har skjutit någon.
8 SIDOR

Nummer 19  9 maj  2012

Åklagare Solveig Wollstad och polisen
Börje Sjöholm berättar om morden. 
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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 att man påverkas av vilka som visas på bild i tidningen. 



ARBETSBLAD 
 
Vilka är med i tidningen?

Män       Kvinnor

Barn        Vuxna       Äldre

Glada           Ledsna Arga


