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Nyhetsvärdering
 - varför är detta en nyhet. Bedöm och diskutera.

Ämne: Svenska, SVA, SFI, SO
Årskurs: 4-6, 7-9, Gym, Vux, särvux, särgymn
Lektionstyp: reflektion och diskussion
Lektionsåtgång: 1-2

Introduktion
Det här är en i grunden rätt enkel övning som kan 
leda till intressanta diskussioner om 
nyhetsvärdering och till aha-upplevelser och insik-
ter om varför en tidning ser ut som den gör.

Eleverna får jobba med nyhetsvärdering genom 
att ställa frågan ”Varför är detta en nyhet?”.

 
Bakgrund
När man tittar i tidningar så är det naturligt att 
ställa sig frågan. Varför är den här nyheten med 
i tidningen? Varför har den här nyheten en stor 
bild?
Det är frågor som lätt kan leda in eleverna på en 
intressant diskussion kring nyhetsvärdering.

Nyhetsvärdering
En nyhet ska vara aktuell och intressera många. 
För de flesta tidningar (inte 8 SIDOR som läses i hela landet) är också nyheter som inträffat 
nära läsaren mer intressanta än de som inträffat i andra änden av lander

Journalistens jobb är att förstå vilka nyheter som är viktiga, alldeles särskilt på 8 SIDOR, 
som bara har åtta sidor att få rum med hela veckans nyheter

Män straffas för  
människohandel
n Elva kvinnor från Rumänien 
sålde sex till svenska män 
i Göteborg. Sexhandeln sköttes 
av en liga med rumänska män. 
De tvingade kvinnorna att 
sälja sex. Poliserna i Göteborg 
spanade länge innan de grep 
männen. Poliserna säger att 
ligan skötte nästan 
all sexhandel i Göteborg.

I måndags dömdes två 
av männen för brottet 
människohandel. De straffas 
med fängelse i sex år.
Fyra andra rumänska män 
dömdes för att ha tjänat pengar 
på kvinnornas sexhandel. 
De straffas med fängelse från 
tre år till fyra och ett halvt år.

n Just nu sitter det bilder med 
svenska politiker på väggarna  
i tunnelbanan i Stockholm.
Det ser ut som om någon  
har klottrat på bilderna. 
Politikerna har låtsasmustascher 
och konstiga ögonbryn.
 
Bilderna är en protest från 
Riksförbudet för rörelsehindrade 
barn och ungdomar, RBU. 
De senaste åren har det blivit 
svårare att få en personlig 

assistent. Sedan 2009 har 900 
personer blivit av med 
sin personliga assistent.
I år har det varit flera protester 
mot att det blivit svårare 
att få personlig assistent.

Socialdemokraten Ylva Johansson 
är en av politikerna på de stora 
reklambilderna.
Hon är ledsen över att RBU 
valt just hennes bild. 
Hon skriver på sin blogg att hon  

Bilderna är en protest

Sverige i kvartsfinal
n Sverige är klart för 
kvartsfinal i ishockey-VM. 
Det blev klart efter segern 
över Italien med 4-0 i lördags. 
Kvartsfinalen spelas i morgon, 
torsdag. Troligen får Sverige 
möta Tjeckien. 

I fredags åkte Sverige på 
den första förlusten i VM. 
Ryssland krossade svenskarna. 
Trots att Sverige ledde med 3-1 
vände Ryssland matchen 
och vann med hela 7-3. 
Läs mer på 8sidor.se

Inga överraskningar 
i Sveriges EM-lag
n Nu är det klart vilka spelare 
som får åka med till 
fotbolls-EM i Polen 
och Ukraina i sommar. 
Lagledaren Erik Hamrén 
bjöd inte på några stora 
överraskningar.

Den skadade anfallaren 
Johan Elmander får åka med 
till EM. Landslagets läkare 
säger att hans skadade fot 
kommer att hinna bli bra 
till EM.

Den unge anfallaren 
John Guidettis skada är 
svårare. Han kan inte spela 
i EM. Marcus Rosenberg 
tar Guidettis plats. 

Fler och fler vill tävla
n Löpning blir mer och mer 
populärt. De stora tävlingarna 
lockar massor av motionärer 
och är fullbokade långt i förväg. 
Förra helgen ordnades 
Göteborgsvarvet. 
Det är det största loppet i landet. 
I år var 60 tusen löpare anmälda. 

Av dem sprang fler än 44 tusen 
hela loppet, 21 kilometer. 
Det är nytt rekord. 

Förr var det mest yngre män 
som sprang tävlingar. 
Nu blir det allt fler kvinnor och 
äldre som är med i tävlingarna. 

För första gången var det fler än 
20 tusen kvinnor anmälda till 
Göteborgsvarvet. Ovanligt många 
av dem var över 60 år. 
Undersökningar visar att det 
blir vanligare att äldre kvinnor 
idrottar och tävlar. Många män 
slutar att tävla när de blir äldre. 

Hilda Kibet från Holland var snabbaste kvinnan i Göteborg.
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Starten har gått och det är trångt på Göteborgs gator.

Några av löparna pustar ut efter att ha sprungit 21 kilometer. Fler och fler motionärer vill vara med i tävlingar.

är en av de politiker som kämpat 
för att den som behöver en 
personliga assistent ska få det.  
MALIN CRONA
malin.crona@8sidor.se

Politiker har fått låtsasmustascher.
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När vi väljer nyheter till tidningen funderar vi på om nyheten är:
• Aktuell. Gamla nyheter har läsaren redan hört eller läst om.
• Intresserar många, vi har så få sidor att det som står på dem måste intressera 
hyfsat stor del av läsekretsen
• berättar om något som är överraskande eller ovanligt, 
det är ju själva definitionen på en nyhet
• berättar om felaktigheter i samhället, vi är ju alla medborgare och är intresserade 
av om samhället inte fungerar som vi tycker att det borde fungera
• handlar om lag- eller regelbrott, det är också (som tur är) rätt så ovanligt 
och alltså en nyhet.
• berättar om något på ett roligt sätt, alltså om det finns ett rolig eller ovanligt att skriva om 
något vanligt och bekant.
• fanns bra bilder till just den nyheten

Uppgift
Dela in eleverna i grupp eller låt dem arbeta enskilt. 
 
Ge eleverna i uppgift att leta igenom några nummer av 8 SIDOR och fundera kring 
hur journalisterna har tänkt.
 
Antingen kan eleverna själva kommentera olika artiklar eller så kan de få arbetsbladet 
”Nyheten är med i tidningen eftersom…” och besluta vilken den viktigaste anledningen är 
att nyheten är med i tidningen.

Diskutera:
• Vilken sorts nyheter hittade ni flest av? 
• Vad tycker ni? Borde det finnas fler eller färre nyheter av något slag? 
• Varför är det viktigt att det finns en ”mix” i tidningen?
• Finns det någon ”nyhetssort” som ni saknade på listan?
• Det finns väldigt många nyheter. 8 SIDOR måste göra ett väldigt hårt val, tror du att det 
kan innebära problem?



ARBETSBLAD 
 
Nyheten är med i tidningen eftersom…

…den tar upp något aktuellt som pågår just nu

…den intresserar många

…den tar upp något överraskande eller ovanligt som inte brukar hända

…den berättar om något som är fel eller orättvist i samhället

…den handlar om ett lag- eller regelbrott

…den berättar om något på ett roligt sätt

…det fanns bra bilder till just den nyheten


