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Innehållsförteckning

Engagera elever i medieproduktion genom
att låta de skriva en debattartikel, skapa ett
tidningsuppslag eller hålla en intervju.



Det främsta syftet är att
använda medieproduktion som
ett demokratiskt verktyg att
utforska aktuella frågor med.

 
 

Den här handledningen är till för dig som planerar att använda
medieproduktion som läromedel för att uppmuntra elever att

utforska aktuella samhällsfrågor. 
 

Materialet innehåller förslag på tre lektionstillfällen. Förslagen kan
exempelvis användas för undervisning inom samhällskunskap och
svenska. Använd uppläggen i sin helhet, eller välj ut de delar som

passar undervisningen. 
 

 
Handledningens utformning

 



Vad är medieproduktion?

Ung Media Sverige
Ung Media Sverige är ett ideellt riksförbund som stöttar unga
medieproducenter. Vi samlar ca 14 000 enskilda medlemmar i
ett 80-tal medlemsföreningar över hela Sverige. Alla unga som
producerar någon typ av media kan gå med som medlem hos
oss, antingen genom sin förening eller som enskild medlem.
Det är helt gratis att vara medlem!

Medieproduktion kan vara alltifrån skriven text till film, foto
eller ljudinspelning. Det kan presenteras i ett oändligt antal

olika format, exempelvis en tryckt eller digital tidning,
podcast, radio, dokumentärfilm eller dramaserie. Som stöd till

handledningen får du gärna använda vår guide
Medieproduktionsguiden, som går igenom olika former av

medieproduktion. Den hittar du på ungmedia.se. 
 
 
 



TIDSÅTGÅNG: CA 1,5 TIMME
MATERIAL:  DATOR/PAPPER & PENNA + MEDIEPRODUKTIONSGUIDEN 

D e b a t t a r t i k e l1 .

Genom att öva på att skriva en
debattartikel stärker eleverna sina

skritfliga färdigheter och att
argumentera för sin ställning i en fråga. 

 
 



Steg 2: En debattartikels uppbyggnad
 

Nu har eleverna förhoppningsvis börjat bilda sig en uppfattning om hur en
debattartikel kan vara uppbyggd och fått inspiration för att själva börja skriva. 

 
Innan dess kan det det vara bra att gå igenom hur en debattartikel är

uppbyggd. Till den här delen rekommenderar vi Medieproduktionsguiden, och
stycket “Skriv en bra debattartikel!” som du hittar under kategorin Text. Gå

igenom tipsen i helgrupp, alternativt be eleverna läsa denna del enskilt. 

Rubrik: Tesen presenteras
Inledning:  Bakgrund och tes presenteras 
Argument 1: Bygg upp det första argumentet
Argument 2: Bygg upp det andra argumentet
Motargument: Motargument presenteras och bemöts
Argument 3: Bygg upp det tredje argumentet
Avslutning: Tesen upprepas och slutligen uppmanas läsaren till handling

Vad är det författaren vill ha sagt? 
Vad använder författaren för retoriska knep?
Lyckas författaren övertyga med sitt budskap, tycker du? Varför/varför inte?

Steg 1: Inspireras av andras debattartiklar

Be eleverna söka fram en debattartikel från en valfri tidning. Vanligtvis finns det
en kategori för just debattartiklar på tidningarnas hemsidor. Eleverna får sedan
läsa artikeln och antingen reflektera enskilt eller diskutera i mindre grupper. 

Avsluta med att dela reflektioner i helgrupp: 

En intressant fråga att diskutera i klassen är
vilket argument som ska presenteras först. Det

starkaste eller det svagaste?



Steg 3: Hitta ett ämne!

Nästa steg blir att eleverna själva ska hitta ett ämne som de vill skriva sin
debattartikel om. Det viktigaste är att de hittar något som de själva är
intresserade av, och en tes som de vill skriva. Det skulle exempelvis kunna vara
“Mer vegetarisk mat i skolan - för hälsans och miljöns skull”.

Tips! Förbered några förslag på aktuella ämnen som kan hjälpa eleverna lite
på traven. Be eleverna hitta argument från båda sidor, det underlättar för att
formulera egna argument. 

 
Steg 4: Skriva debattartikel

 
Nu ska eleverna börja skriva sin debattartikel utifrån sitt ämne. Beroende på hur
ni ligger till tidsmässigt kan eleverna få i hemuppgift att färdigställa sin text och

genomföra presentationen av den vid nästa lektionstillfälle.

Steg 5: Presentera

Eleverna delar med sig av sina debattartiklar. Ett sätt att göra det på är att
eleverna delas upp två och två och får läsa varandras texter, samt ge
feedback till varandra.



TIDSÅTGÅNG: CA 1,5 TIMME
MATERIAL: KAMERA ATT FOTA/FILMA MED, LJUDUTRUSTNING
(SMARTPHONE FUNGERAR BRA) + MEDIEPRODUKTIONSGUIDEN

2. Intervju

Genom att hålla en intervju stärker
eleverna sina färdigheter i att planera,

förbereda och hålla i ett samtal och får
erfarenhet av att sammanställa ett

innehåll till en färdig medieproduktion.



Globala målen
Klimatkrisen
Segregation
Skolan

Steg 2: Vem vill du intervjua?

Välj ut en aktuell samhällsfråga som eleverna ska ha som utgångspunkt i sina
intervjuer. Förslag på ämnen kan vara: 

Be sedan eleverna välja ut en person som de vill intervjua. Det kan exempelvis
vara en politiker, en anställd på en organisation eller en person de möter på
gatan. Ibland kan det vara svårt att hitta en person att intervjua, och därför
kan det även vara bra att ha som alternativ att intervjua en klasskompis eller
lärare.

 
 

 

 

Steg 1: Läs på om intervjuteknik
 

Ge eleverna i uppgift att läsa Ung Media Sveriges tips på intervjuteknik under
avsnittet Intervju i Medieproduktionsguiden.

 
 



Steg 3: Vilka frågor ska jag ställa?

Innan eleverna ger sig ut för att intervjua behöver de ha funderat på och skrivit
ner några huvudfrågor som de vill ställa under intervjun. Ta gärna hjälp av
Medieproduktionsguiden. I det här skedet är det även bra att fundera på vilken
form intervjun sedan ska - ska det bli en text, en film eller en podcast? 

 
 
 

 

Steg 5: Sammanställ intervjun

När eleverna har gjort sina intervjuer ska de sammanställas till en
färdig medieproduktion. Beroende på vilket format de har valt får de
nu tid till att renskriva sina texter, klippa eller redigera sitt material.
Allt går att läsa mer om i Medieproduktionsguiden.

Steg 4: Intervjun
 

Nu ska eleverna ut och intervjua! Påminn eleverna om att de behöver be om
lov för att spela in ljud, fotografera och filma. Om det finns tillgång till kameror
och ljudutrustning så är det toppen, men det går lika bra med en smartphone.

Tänk på att det viktigaste är att få testa på medieproduktion som ett sätt att
utforska aktuella samhällsfrågor.

 
 



3. Tidningsuppslag

TIDSÅTGÅNG: CA 1,5 TIMME 
MATERIAL: DATOR ELLER A3-PAPPER + MEDIEPRODUKTIONSGUIDEN 

Genom att skapa ett tidningsuppslag
stärker eleverna sina färdigheter i att

arbeta kreativt i grupp och att presentera
ett material på ett slagfärdigt sätt i syfte

att nå fram till en uttänkt målgrupp.



Steg 2: Gör ett tidningsuppslag
 

Redaktionerna ska nu ta fram sitt eget tidningsuppslag. Tidningsuppslaget ska
bestå av kortare texter utifrån aktuella samhällsfrågor. I ett första skede

behöver redaktionerna göra research kring vad de vill skriva sina texter om,
samt hur uppslaget ska presenteras. De kan välja mellan att rita uppslaget på

ett A3-papper eller göra det på datorn, men ha tidsaspekten i åtanke. Det finns
en del layoutfunktioner i vanliga Word-program, men det finns också många

bra gratisverktyg där det går att skapa enkel och snygg layout. Ett exempel är
Canva (canva.com).

 

Steg 3: Presentera 

Låt varje grupp presentera sina tidningsuppslag, och kort berätta om sin
arbetsprocess, målgrupp och tanke i helgrupp. 

Steg 1: Redaktion

Dela in eleverna i mindre redaktionsgrupper. Grupperna ska tillsammans
producera ett tidningsuppslag och testa på hur det är att arbeta på en
redaktion. Be grupperna ansvarsfördela inom gruppen - vem ska göra
research, vilka ska vara skribenter och vem ska sköta layouten?

 
 

 



HITTA MER INSPIRATION OCH MATERIAL PÅ
UNGMEDIA.SE

Ung Media Sverige
073-377 77 62
Info@ungmedia.se 
Drottninggatan 112, 113 60 Stockholm


