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BILAGOR 

 

1. Bilagor  
 

Bilaga  1 Lära känna varandra övning: Mänskligt bingo 

Någon som kan 
namnge tre 
populära TV 
kanaler. 
 
 

Någon som har 
sett en video på 
Youtube på ett 
annat djur som 
inte är en hund 
eller katt. 

Någon som har 
ett Twitter konto. 

Någon som har 
bidragit till en 
nyhetshändelse.  

Någon som kan 
namnge tre icke 
brittiska medier.  

Någon som har 
bidragit till ett 
nyhetsbrev från 
lokalsamhället.  
 
 

Någon som inte 
har ett konto på 
sociala medier. 

Någon som kan 
namnge fem 
olika typer av 
medier. 

Någon som kan 
identifiera fyra 
saker som finns 
med i magasin. 

Någon som kan 
identifiera tre 
saker som 
inkluderas i en 
tidning.  

Någon som har 
skapat eller 
designat en 
affisch.  
 
 
 

Någon som har 
suttit på en 
kamel.  

Någon som inte 
tycker om 
choklad.  

Någon som åker 
och campar 
varje år.  

Någon som 
tycker om att 
läsa tidningar. 

Någon som kan 
berätta vilken 
den äldsta 
formen av media 
är. 
 
 
 
 
 

Någon som kan  
nämna tre typer 
av massmedia. 

Någon som har 
en favoritfilm. 

Någon som du 
inte har träffat 
tidigare.  

Någon som är 
född samma 
månad som dig. 

Någon som har 
köpt något efter 
att  de sett en 
reklam.  
 

Någon som inte 
har Facebook. 

Någon som inte 
ser  på nyheter. 

Någon som inte 
använder 
internet. 

Någon som kan 
tala fler än två 
språk. 
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Bilaga 2 10- Minuters aktivitet 

Aktivitet (1) Diskussionsledaren ber hela gruppen att skapa det första steget av 

workshopen, vilket har som  mål att skapa en tankekarta  som undersöker medier.  

Aktivitet (2): Diskussionsledaren ber gruppen att fortsätta arbeta med  tankekartan och 

tillsammans skriva ner fler exempel på tankekartan.  

Aktivitet (3): Diskussionsledaren ber gruppen att återgå till tankekartan och arbeta 

tillsammans med de frågor som ställdes i videon.  

Tankekartan ska helst vara konstruerad som  en tom mall på en stor whiteboard eller på 

en vägg som är täckt med papper, för att det ska finnas tillräckligt med utrymme för 

gruppen att upptäcka, dela och utveckla sina idéer.  

   

 

Bilaga 3 Aktuell nyhetshändelse  

Följande bilaga fungerar endast  som ett exempel. Diskussionsledaren ska välja ut 

passande nyhetshändelser som gruppen kan arbeta med.  
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Bilaga 4 Är det värt att dela ? 

 


