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UPPGIFTER FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP 2022–2023  
 

1. MEDIA, INFORMATIONSPÅVERKAN OCH MAKT 

Redogör för medias förändrade roll som informationsförmedlare och -källa samt maktutövare och  
påverkare. 

 

 

2. STATUS!  

Människan har ett naturligt behov av att känna att hen är en i gruppen, men också av att sträva efter att 
förbättra sin egen ställning och bli respekterad. Människan bygger upp sin status genom val som berör 
livsstil och konsumtionsvanor. Det kan till exempel vara frågan om materia, design, inredning, musik, 
konst, kläder, mat, hobbyer och innehåll som man producerar i sociala medier. Reflektera över vilka vär-
deringar och faktorer som beskriver social status i någon grupp eller i en gemenskap? Vilka faktorer hos 
en annan människa väcker respekt, uppskattning eller högaktning? Vad är sådant som du själv inte är be-
redd att avstå från, som du använder för att definiera din egen status och identitet? På vilka sätt för du 
fram din egen ställning i gemenskapen? 

 

Planera och förverkliga i samarbete ett projekt där ni granskar vilken betydelse status har för människan. 
Namnge ert gemensamma projekt. Deltagarna i projektet kan vara studerande som avlägger gymnasiedi-
plom i olika läroämnen. I gymnasiediplomen ska man följa de anvisningar som Utbildningsstyrelsen gett 
för respektive gymnasiediplom. Det är också möjligt för aktörer utanför gymnasiet att medverka i det  
gemensamma projektet.  

 

Uppgiften kan också utföras individuellt. 
 
 

3. VALFRITT ÄMNE FÖR GYMNASIEDIPLOMET I MEDIEKUNSKAP  
 
 

Alla uppgiftsalternativ omfattar en skriftlig del  

• Reflektera över ditt arbete och hur det anknyter till medievärlden  

• Fundera över utgångspunkterna och förebilderna för ditt arbete, hur de syns i ditt arbete och i målen 
du ställt upp för ditt arbete  

• Behandla ämnet för ditt diplomarbete ur för dig viktiga synvinklar  

• Fundera över ditt arbete och dina lösningar i en vidare kontext  

• Bedöm ditt arbete och resultatet av det  

• Essän ska visa att du behärskar ditt ämne och de grundläggande begreppen inom området  

• Visa din kunskap om det medium du behandlar  

• Granska dig själv som medieproducent och mediekonsument  

• Kom ihåg att motivera dina åsikter  

• Du kan använda din inlärningsdagbok som informationskälla.  
 

Skriv i essäform och formulera själv rubriken. Om du vill kan du bifoga bildmaterial m.m. till essän. An-
vänd dig till exempel av din inlärningsdagbok, visuellt och skriftligt material, tryckta, otryckta och elektro-
niska källor. Infoga i slutet av essän en källförteckning med uppgifter om alla källor som du använt. 


