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Hållbar utveckling - värderingar, världsbilder och visioner, 2016 
Fördjupningsarbete 1.0 

Instruktioner Del 1 

Under de kommande 1½ veckorna kommer ni att jobba i ett fördjupningsarbete 

där fokus ligger på att analysera medierapporteringen av en aktuell händelse. 

Syftet med arbetet är att analysera hur värderingsgrunder och världsbilder 

påverkar medierapportering och i förlängningen hur detta inverkar på 

uppfattningen av aktuella händelser.  

Ni kommer under måndagen 7e mars att välja en händelse att analysera. Varje 

händelse har två artiklar som visar på två olika perspektiv av den aktuella 

händelsen, dessa artiklar ska ni basera er analys på. Er uppgift är nu att, 

individuellt, läsa era artiklar, noggrant och flera gångar, för att sen analysera 

dem utifrån frågorna nedan. Vi rekommenderar även att ni söker upp och kollar 

på era artiklar digitalt, då kan ni dels se bilder som inte inkluderades i alla 

utskrifter samt följa eventuellt kommentarer och diskussioner som artikeln gett 

upphov till. Ni bör göra anteckningar under er analys. Detta ska vara gjort innan 

onsdag kl. 10.15, då instruktioner för del 2 meddelas. 

 

Frågor som ni kan inspireras av och ha i tankarna när ni analyserar texterna 

 Finns det dolda maktförhållanden i texten?  

 Vem är ”talesperson” i texten? 

 Vilken är den tilltänkta publiken/målgruppen för texten?  

 Vad är det som inte sägs eller diskuteras i texten? Finns det perspektiv 

som saknas?  

 Vad är budskapet författarna vill att du som läsare ska ta med dig?  

 Finns det bilder, varför är just de utvalda?   

 Hur används språket för att positivt eller negativt förstärka något? 

 Om språket hade används på annat vis, hade det då gynnat en annan åsikt?  

 

Lycka till! 

Kursledningen - Sanna och Gustav 


