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En historisk återblick genom Mediearkivet 
Introduktion 

Under Tidningsveckan ger Retriever fri tillgång till Mediearkivet till landets skolor. 
Ansök om ett konto för dig och dina elever under länken i ”Källor och information”.  
I Mediearkivet finns artiklar från svenska och internationella källor samlat sedan 
1981. Det kan därmed ge en god inblick i hur diskussionen har gått inför, under och 
efter valet.  
I den här uppgiften ska eleverna få jämföra årets val med hur massmedia skrev om 
valupptakten tidigare gånger. Som lärare kan det vara bra att bekanta sig med 
Mediearkivet på förhand och testa de olika filtreringsmöjligheterna. På så vis 
kommer ni kunna få ut mest av lektionen och inte fastna i tekniska detaljer.  
Mediearkivet kan användas till mycket men lämpar sig särskilt väl för jämförelser 
över tid. Här kommer två exempel kring ni man kan arbeta med Mediearkivet under 
årets Tidningsvecka.  
 

Moment 1 – Valfrågorna 2010, 2014 och 2018 

Använd Mediearkivet för att ta reda på vilka valfrågor som var aktuella under 
valrörelsen 2010, 2014 och 2018. Börja med att filtrera på svenska redaktionella 
tidningar och välj den eller de tidningar ni arbetar med under Tidningsveckan. Ställ 
in perioden på valveckan, som exempelvis 2010-09-13 till 2010-09-19.  
Sök på frågor som är viktiga inför årets val, till exempel sjukvård, skola, klimat, 
miljö, integration, invandring, kärnkraft, försvar eller NATO. Kombinera valfrågan 
tillsammans med ert parti, som ”Moderaterna + Kärnkraft”.  
 
Dela upp artiklar inom gruppen och svara sedan på följande frågor tillsammans… 
Hur aktualiserades frågan av ert parti då? 
Vilken åsikt hade partiet i frågan? Skiljer den sig från idag? 
Var frågan mer eller mindre viktig för partiet då? 
Vilka andra partier drev frågan och vad var deras åsikt?  
 
Upprepa för valveckan 2014 och 2018 och se om det finns skillnad över tid.  
 

Moment 2 - Medieutrymme 
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Nu är det dags att titta på hur ofta tidningen skrev om ert parti under valveckorna 
2010, 2014 och 2018. Här kan ni även inkludera flera medier för att få ett bredare 
svar. Jämför även här över tid. Skiljer det sig? Och speglar utrymmet valresultatet? 
Partiet borde rimligen vara mer omskrivet om de fick ett högt valresultat och 
tvärtom om det gick sämre. Stämmer den tesen? Om inte, varför då?  
Diskutera det ni kommer fram till inom gruppen.  
 

Källor och information 

Ansök om ett konto till Mediearkivet: 
https://content.retrievergroup.com/sv/mediekompass-tidningsveckan 
Valmyndigheten: https://www.val.se/svenska-valsystemet.html 
Dagstidningar, samla in tidningar i tid för Tidningsveckan. Ofta går det att beställa 
klassuppsättningar av din lokaltidning, se om du hittar den på Mediekompass: 
http://www.mediekompass.se/hitta-din-tidning/ 


