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I det här uppdraget introduceras temat för eleverna genom att 
de får undersöka hur några frågor om mat diskuteras i media. 
Syftet är att eleverna ska få en inblick i vilka diskussioner som 
förs och fundera över vad man kan behöva veta mer om för att 
kunna förhålla sig till det som skrivs. 
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Målet med uppdraget är att 
du ska kunna:
• ge exempel på några 

olika diskussioner om 
mat som du möter i tid-
ningar, radio, tv eller på 
nätet

• ge exempel på något 
som gör påståenden och 
budskap mer trovärdiga. 

mål

• Varför handlar så många tidningsartiklar, tv-program och 
bloggar om mat?

• Vem tycker du ger goda råd om hur man ska äta så bra som 
möjligt?

• Ge exempel på någon mat som är hälsosam. Vad är det som 
gör den hälsosam?

Fundera på❉

I det här uppdraget får du titta närmare på några olika 
exempel där mat diskuteras i tidningar, tv, eller på olika 
debattforum. Vad är det man skriver om och varför? 
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  X  1. Bakom rubrikerna 
Ni behöver:

Tidningsartiklar, blogginlägg, radio- och tv-inslag om mat.

1 Vilka texter eller inslag tycker du är intressanta och vilka  
är det inte? 

2 Ringa in det som nyheten mest handlar om:

• positiva – negativa saker

• hälsa – miljö – ekonomi

• förr – idag – framtiden

• Sverige – andra delar av världen

• kvinnor – män

• vuxna – barn.

3 Handlar exemplen som gäller hälsa mest om att äta gott,  
äta  mindre eller äta annorlunda?

4 Hitta på en rubrik på en artikel du tror många skulle läsa.

5 Varför tror du att en tidning skulle vilja ha en sådan artikel?
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  X  2. Granska källorna
1 Finns det någon text eller något inslag som du tycker är mer 

trovärdigt än andra? Vad är det som gör att du tycker så?

2 Finns det något som du inte tycker är trovärdigt?  
Vad är det som gör att du tycker så?

3 Hur skulle man kunna göra för att kolla upp om det som står  
i texten stämmer eller inte? 

  Sammanfatta och diskutera
●● Vad handlar nyheter och artiklar om mat ofta om?

●● Vad tror du att det beror på? 

●● Avsluta meningen: För att jag ska kunna lita på en nyhet ska den…

●● Vad tycker du att du behöver veta mer om för att kunna diskutera 
det som påstås om mat och hälsa i artiklar, debattinlägg eller tv-
program?




