
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 insikter 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 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

Nu börjar ramadan
n I dag, onsdag, börjar 
ramadan. Det är en högtid  
för muslimer i hela världen. 
Under en månad får troende 
muslimer inte äta eller dricka 
på dagen, bara på natten.  
 
Ramadan slutar med en fest.  
Den kallas id al-fitr. 

n Det blev Israel som till slut 
vann tävlingen Eurovision Song 
Contest. Sångerskan Netta 
Barzilai sjöng om att kvinnor  
ska behandlas med respekt. 
Låten heter Toy.

– Jag är så lycklig. 
Tack för att ni valde någon  
som är annorlunda.  
Tack för att ni firar att människor 
är olika, sade hon när hon 
tackade publiken från scenen. 

I början av kvällen såg det ut  
att gå riktigt bra för Sverige  
och Benjamin Ingrosso. 
Experterna som röstade  
gav höga betyg.  
Men när alla tittare hade röstat  
åkte Sverige ner till sjunde plats. 
Benjamin var nöjd ändå.

– Tittarna gillade väl inte låten 
eller mig. Men jag är stolt  
över att Sverige har stöttat mig,
sade han.

Netta från Israel vann Eurovision 2018

Många döda när 
USA flyttade kontor
n Tusentals palestinier 
protesterar mot att USA flyttar 
sitt kontor i Israel till staden 
Jerusalem. Minst 58 palestinier 
har dödats och flera tusen har 
skadats av israeliska soldater. 
 
Israel och Palestina har länge 
bråkat om Jerusalem. Båda vill 
ha staden som huvudstad.  
USA flyttar sitt kontor  
för att visa att de tycker att 
Jerusalem är Israels huvudstad.  
Andra länder har sina kontor  
i staden Tel Aviv.

Sverige klart för 
slutspel i VM
n Det har gått bra för Sverige  
i VM i ishockey.  
Sverige är klart för kvartsfinal. 
Den spelas på torsdag, 17 maj.  
 
I VM har Sverige bland annat 
vunnit över Tjeckien,  
Slovakien och Schweiz. 

USA i bråk med Iran 
n Iran har lovat att inte bygga 
kärnvapen. Landet har skrivit  
på ett avtal om det med USA  
och flera andra länder.  

Men nu säger USAs president 
Donald Trump att han inte litar 
på Iran. USA tänker inte längre  
vara med på avtalet.  

Många länder är oroliga  
över vad som ska hända nu. 
Det finns risk att Iran  
också struntar i avtalet.  
Då kan landet börja bygga 
kärnvapen igen.  

Frankrike och flera länder  
i Europa har haft möten med 

Irans ledare.  
Irans ledare Hassan Rouhani  
säger att landet vill ha kvar  
avtalet med de andra länderna.  

Men andra politiker i Iran vill 
skaffa kärnvapen. De personerna 
kan få större makt när USA  
inte vill samarbeta längre. 

USAs president Donald Trump vill inte samarbeta med Iran. Irans president Hassan Rouhani säger att USA gör fel. 

FO
TO

: A
P 

/T
T

FO
TO

: E
VA

N
 V

U
CC

I /
A

P 
/T

T

LÄTTLÄSTA NYHETER  
16 maj 2018
Nummer 20

Netta Barzilai sjöng låten Toy.
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Tove Alexandersson i EM  
i orientering i Schweiz. Hon vann 
två guld och ett silver i tävlingen.
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En skadad man får hjälp. 

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola



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


