
 

 

Skolprogram – Mediastudion Uppdrag: TV 
Årskurs 7-9 

Aktivitetens koppling till Lgr11 

 
Syfte: 
Eleverna producerar ett TV-program utifrån eget intresse eller aktuella uppgifter i 
skolan. Gruppen får det inspelade programmet på en DVD med sig tillbaka till skolan. 
Kräver att man har genomfört Uppdrag:Nyheter. 
 
Bild (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med 

olika material, 
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 
• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 
 
Centralt innehåll årskurs 7-9  
Bildframställning 
• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna 

erfarenheter, åsikter och upplevelser. 
• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. 
• Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. 
• Presentationer av eget bildskapande. 
• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt 

yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. 
 

Bildanalys 
• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt 

granskas. 
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och 

budskap. 
 
 
 
 



 

 

Geografi (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och 

förändrar livsmiljöer i olika delar av världen, 
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar 

av världen, 
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor 

och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och 
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring 

etik och hållbar utveckling. 
 
Centralt innehåll årskurs 7-9 
Livsmiljöer 
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar 

människors levnadsvillkor. 
 

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt 
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner 

och orter. 
• Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. 

Topografiska och olika tematiska kartor. 
• Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till 

exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska 
informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på 
Internet, till exempel satellitbilder. 

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om 
geografi. 

 
Samhällskunskap (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 

perspektiv, 
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och 

modeller, 
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 

argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera 

deras relevans och trovärdighet, 
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 

arbetssätt och beslutsprocesser. 
 

Centralt innehåll årskurs 7-9 
Information och kommunikation 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och 

granskare av samhällets maktstrukturer. 
• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings 

olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av 
omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och 
etnicitet. 

• Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via 
elektroniska medier. 



 

 

Svenska (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
• söka information från olika källor och värdera dessa. 

 
Centralt innehåll årskurs 7-9 
Läsa och skriva 
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud 
samspelar. 

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot 
respons på texter. 

• Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för 
språkbehandling i digitala medier. 
 

Tala, lyssna och samtala 
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta 

huvuddragen i vad som sagts. 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen 

hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition 
till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att 
planera och genomföra muntliga presentationer. 

 
Berättande texter och sakprosatexter 
• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till 

exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. 
Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 
komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 
teaterföreställningar och webbtexter. 

• Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter 
med inslag av argumentation. 
 

Språkbruk 
• Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra 

anteckningar. 
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords 

och begrepps nyanser och värdeladdning. 
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med 

vilket syfte man kommunicerar. 
• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika 

medier och sammanhang. 
 

Informationssökning och källkritik 
• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt 

genom intervjuer. 
• Hur man citerar och gör källhänvisningar. 
• Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med 

ett källkritiskt förhållningssätt. 
 



 

 

Teknik (Lgr11) 
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över 

tid. 
 

Centralt innehåll årskurs 7-9 
Tekniska lösningar 
• Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av 

information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. 
 

Teknik, människa, samhälle och miljö 
• Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och 

sårbarhet. 
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har 

möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska 
innovationer. 

 


