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MEDIEKARTANS
KÄNNARE
VERKSAMHETSMODELL FÖR ÖVER 12-ÅRINGARS MEDIEFOSTRAN
HURDANA KÄNSLOR väcker media? Varför kan en
filmscen som en tycker är rolig vara förolämpande
för en annan? Varför kan diskussioner på nätet förarga? Vad gör ett spel spännande eller en reklam
rörande? Hur kan man själv skapa medieinnehåll
som skrämmer eller glädjer?

En människa som förstår medier kan identifiera
metoder som vädjar till känslor och är medveten om
deras betydelse också i sina egna handlingar.
MATERIALET MEDIEKARTANS KÄNNARE
innehåller information, verksamhetsmodellen och
övningar för olika åldrars mediefostran. Utgångspunkten för verksamhetsmodellen är barnets och
den ungas egen upplevelse och mediekulturen. Målet är att man ska utveckla sin mediekunskap samt
lära sig identifiera och bli medveten om känslor som
media väcker och påverkningsmetoder som används
i media även genom att skapa eget medieinnehåll.

KÄNSLOR SPELAR EN STOR ROLL i mediekulturen.
Vi skrattar, berörs, blir uttråkade och arga när vi har
att göra med olika medieinnehåll, -enheter och -situationer. Fastän en del mediemeddelanden har som
syfte att väcka vissa känslor, är medieinnehåll tvetydiga och människors reaktioner väldigt individuella.

VERKSAMHETSMODELLEN UTGÖRS
AV FÖLJANDE STADIER:

En egen mediekarta har skapats för verksamhetsmodellen. Med hjälp av den kan eleverna och de
som lär sig utföra övningar och förflytta sig från ett
stadie till nästa. Kartorna kan skrivas ut bland annat
via länkarna nedan. Vi rekommenderar att de skrivs
ut i A3-format. Kartans numrering (1–5) anger det
stadie där man just då befinner sig.

KÄNSLORNA PÅ YTAN
UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR OM KÄNSLOR
MEDIEORIENTERING
DISKUSSIONER OCH ÖVNINGAR OM MEDIA

Verksamhetsmodellen Mediekartans kännare har
producerats som ett samarbete mellan Nationella
audiovisuella institutet, Konkurrens- och konsumentverket, Mediakasvatuskeskus Metka, Sällskapet för mediefostran och Utbildningsstyrelsen för
Mediakunskapsveckan 2016.

TA FÖRSTORNINGSGLASET
I ANVÄNDNING
ANALYS AV KÄNSLOR SOM VÄCKS AV MEDIA
PRODUCERING AV KÄNSLOR
ATT LÄRA SIG GENOM ATT SJÄLV GÖRA

Öppna den färgade mediekartan    

KLARSPRÅK OM RYMDEN
PRESENTATION AV EGNA VERK OCH
SLUTDISKUSSION

Öppna den svartvita mediekartan
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1 KÄNSLORNA PÅ YTAN
I det här första avsnittet är syftet att sätta igång fantasin och tankarna samt kartlägga hur
många och hurdana olika känslor människan kan ha. Känslorna granskas med hjälp av olika
rörelseövningar och tankelekar. Du kan välja en eller flera av uppgifterna.
NI BEHÖVER: För varje liten grupp: pennor, papper, internetuppkoppling och
dataterminaler, en tavla eller annat underlag där man kan samla resultaten från
diskussionerna, dagstidningar eller tidskrifter, sax.
Dessutom används i en av övningarna fotoutrustning (digitala kameror,
mobiltelefoner eller surfplattor) och projektorer för att återspegla bilderna eller
annan utrustning för att titta på dem tillsammans.
Inled verksamhetsmodellen genom att dela in de unga i grupper på 2–4 personer
och ge en egen mediekarta åt varje grupp.

ÖVNING:

VAR KÄNNS KÄNSLAN?
Kändes känslorna på samma ställe i kroppen för
alla?

Vad innebär det egentligen när ”hjärtat har brustit”
eller någon har fjärilar i magen? Uttrycken kan betyda lite olika saker för olika människor, men känslorna som motsvarar dem är också alldeles riktiga
förnimmelser i våra kroppar. Be barnen fundera och
diskutera i grupp om de känner igen följande känslor
i någon del av sin egen kropp:

Mera information om ämnet finns till exempel i den
här artikeln om känsloutredning i Helsingin Sanomat
(på finska, se bilaga).
Som alternativ kan ni i smågrupper fundera på exempel i stil med ”ett brustet hjärta” i det svenska
språket som hänvisar till olika känsloupplevelser.
Ge smågrupperna i uppgift att skriva förtydligande
förklaringar på högst några meningar för uttrycken.
Vad betyder uttrycket? Ni kan dessutom fundera på
om det finns uttryck som hänvisar till känslor också i
andra språk.

HAT * RÄDSLA * AVSKY
GLÄDJE * SORG * FÖRVÅNING
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ÖVNING:

ÖVNING:

MUSIK STYR SINNESBILDER

VAD BERÄTTAR BILDER
OM KÄNSLOR?

Musik och ljudeffekter spelar en stor roll när man
till exempel skapar stämningen i en film. Med musik kan man styra tittaren till att uppleva filmens
händelser på önskat sätt. Om musiken ändras eller
fattas helt ändras också stämningen som förmedlas
av filmen.

Människor berättar ofta om sina känslor med ord,
men även miner, gester och kroppsställningar avslöjar mycket om vad någon tänker. Bilder är ett sätt
att signalera såväl situationer som stämningarna de
innehåller.

◆◆ Sök i grupper på nätet illustrerande videon
om hur man med musiken kan påverka
tolkningen av filmer. Man kan till exempel
söka på orden ”how music affects movies”.
Diskutera tillsammans: fanns det tydliga
skillnader mellan scener? Tänk tillbaka på
filmer som ni sett: i vilka filmer har musiken haft stor betydelse för skapandet av
stämning?

1) Granska bilder på människor från tidningar
ur en känslosynpunkt. Vägled smågrupperna till att välja en tidskrift eller dagstidning
och be dem söka och klippa ut bilder på
människor som uttrycker en viss känsla,
t.ex. munterhet, hat eller likgiltighet. Be
gruppmedlemmarna ordna bilderna enligt
olika känslotillstånd. Hurdana känslor uttrycks i personbilderna och hur fördelas de
olika känslorna? Vilka känslor finns det mest
av och vilka minst eller inte alls? Granska resultaten tillsammans och jämför med hjälp
av gruppernas resultat olika tidningar eller
bildernas genre. Hur skiljer sig till exempel
personbilderna i tidskrifterna från dagstidningarna i fråga om känslor? I samband
med hurdana bilder uttrycks olika känslor?
Uttrycks till exempel olika känslor i nyhetsbilder än i reklambilder? Diskutera till slut
om gruppernas tolkningar skiljde sig från
varandra.

◆◆ Titta på ett utdrag ur den inhemska filmen Iris, där huvudrollsinnehavaren har
en mardröm (se bilaga). Bekanta er med
scenen först med ljud och sedan utan ljud.
Fundera över hur scenens stämning ändras - eller ändras den? Med hurdana olika
medel försöker man skapa en känsla av
rädsla i scenen??

2) Som alternativ kan ni göra en fotoövning där
de unga fotograferar varandra parvis eller
i smågrupper så att objektets ansikte inte
syns alls. Objektets uppgift är att med kroppen uttrycka något känslotillstånd. I övningen funderar man på om man med hjälp av
kroppen som syns på bilden kan uttrycka en
känsla utan att visa ansiktet. Granska bilderna tillsammans och fundera vilken känsla
det är frågan om. Den som tog bilden kan till
sist avslöja det rätta svaret. Diskutera med
gruppmedlemmarna faktorer som påverkade tolkningen. Vilka saker i bilden hänvisar
till en viss känsla och på vad kan man känna igen känslan. Skiljer sig tolkningarna av
känslan som uttrycks på bilden?
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t.ex.

ÖVNING:

KÄNSLORNA PÅ KARTAN

I grupperna har ni nu gått igenom känslotillstånd
med hjälp av olika övningar samt funderat på vad
som menas med media och hurdan den egna medieanvändningen är. Be härnäst hela gruppen namnge
så många känslor som möjligt. Skriv upp känslorna
gemensamt så att alla ser dem.
När ni tycker att ni har fått ihop tillräckligt många
känslor ska ni tillsammans välja ut (t.ex. genom att
rösta) tre så olika känslor som möjligt. Varje grupp
antecknar känslorna på sina egen mediekarta innanför det stjärnkantade området. De utvalda känslorna
är de samma för alla grupper. Mediekartan har nu
fått sin första anteckning och ni kan förflytta er till
steg 2. MEDIEORIENTERING.
VINK: Fastän vi nu väljer endast tre känslor från ett
stort antal kan man upprepa övningen om och om
igen genom att välja andra känslor att granska.

KUNSKAPSLÅDAN:

KÄNSLOR

Människor kan uppleva väldigt olika känslor. Känslor har under en längre
tid varit av stort intresse och forskare har utarbetat många olika beskrivningar och klassificeringar av dem. Man kan dock tala om grundkänslorna
lycka, förvåning, sorg, hat, avsky och rädsla. Andra känslor kan vara till
exempel munterhet, skuld, skam, lättnad, glädje och kärlek. Människor kan
förnimma känslor på olika ställen i kroppen och man kan också uppleva
olika känslor samtidigt. Mera information om känslor och känslokunskap
hittar du till exempel i guiden Tunteesta tunteeseen, som getts ut av Utbildningsstyrelsen (på finska, se bilaga).
Känslor är inte direkt negativa eller positiva till sin karaktär, utan upplevelsen av en känsla kan bero på situationen. Till exempel kan en sorglig
filmscen beröra och kännas givande, medan sorg på grund av förlust kan
kännas rentav förkrossande. Ibland kan samma situation eller medieinnehåll väcka många olika sorters känslor. Det är dock inte alltid lätt att känna
igen känslor eller klä dem i ord, och känslokunskap måste övas. Känslor
och känslokunskap har en viktig betydelse som stöd för välbefinnande i
växelverkan mellan människor.
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2 MEDIEORIENTERING
Syftet med det här stadiet är att få de unga att noggrannare granska sin egen mediekultur. Under
medieorienteringen funderar man bland annat på vad som ingår i begreppet media och vilka media
vi använder mest i vår egen vardag. I avsnittet granskas också hurdana känslor och förnimmelser
olika medieinnehåll väcker i oss. Mediekartans tre olika känslor omges i det här avsnittet av de ungas egna erfarenheter och minnen av media.
NI BEHÖVER: Klisterlappar (t.ex. Post-it) eller en bunt printerpapper och sax, pennor

ÖVNING:

MEDIAS MÅNGA SIDOR

Syftet med övningen är att få en förståelse för vad
allt som avses med media och kartlägga medieinnehåll som har en nära koppling speciellt till de unga
själva. I övningen utformas också gruppens eget
medielandskap. Be först smågrupperna fritt skriva
upp på små lappar vad allt de tycker media är. En sak
ska skrivas på en lapp. Media kan vara både enheter
(TV, dagstidning, radio, smartmobil) eller innehåll
(TV-serier, filmer, spel, sociala medietjänster).

mest. Alla gruppens medlemmar använder knappast
medier på samma sätt, så medlemmarna bör själva
diskutera mediernas rätta ordningsföljd.

När gruppen har namngett och skrivit upp minst 15
olika medier ber ni gruppen lägga lapparna i ordning
enligt vilket medium gruppmedlemmarna använder

◆◆ Skiljde sig sättet att använda media mellan
gruppens medlemmar? Hur?

Gå till slut igenom övningen tillsammans med hjälp
av följande frågor:
◆◆ Vilka media används mest i grupperna?
◆◆ Varför är de mest använda medierna så
populära?
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ÖVNING:

VI SÖKER MEDIAEXEMPEL

DISKUTERA MED HELA GRUPPEN
◆◆ Vilka filmen tycker ni är sorgliga? Och vilka är
skrämmande? Ge exempel.

Vi har nu funderat över olika media och känslor i
gruppen. Härnäst ska vi allmänt taget fundera över
hurdana media väcker olika känslor. Till slut skriver
grupperna upp i mediekartan, kring de tre känslorna,
exempel på egna minnen och erfarenheter av media.

◆◆ Vilka tecknade serier tycker ni är roliga? Och vilka
är spännande? Ge exempel.
◆◆ Hurdan musik tycker ni är glad? Och hurdan är
sorglig? Ge exempel.

Härnäst förflyttar vi oss på nytt till mediekartan.
Det finns tre olika känslor antecknade på varje liten
grupps mediekarta. Be varje grupp fundera över
exempel på vilka medieinnehåll (till exempel vissa
TV-program, spel, reklam, memes, böcker) väcker
just dessa utvalda känslor. Kring varje känsla ryms
tre exempel.

t.ex.

Exempel: Gruppen har tre olika känslor på mediekartan: sorg, glädje och rädsla. De funderar först vilka
saker i media som väcker känslor av sorg. För sorg
väljer de följande exempel:
1) En Youtube-video av ett gråtande barn på
ett flyktingläger
2) En bok som handlar som en fotbollsspelare
som blivit allvarligt sjuk
3) Filmen Marley & Me
Gruppen samlar motsvarande exempel också på
glädje och rädsla. När grupperna har skrivit upp sina
exempel på mediekartan ber ni varje grupp i tur och
ordning presentera hurdant medieinnehåll som valdes till mediekartan. Ni kan också diskutera om det
var lätt att välja exempel. Skulle exemplen också ha
passat för någon annan känsla?
VINK: Övningen kan också förverkligas så att man ger
gruppmedlemmarna i uppgift att under ett par dagar
observera och samla i minnet medieupplevelser som
väcker någon viss känsla.

Se KUNSKAPSLÅDAN på nästa sida ➡
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KUNSKAPSLÅDAN:

MEDIA

Med media avses i detta material olika medieenheter såsom TV, radio,
böcker, tidningar, datorer och smartmobiler samt olika medieinnehåll,
som till exempel TV-program, filmer, fotografier, tidningsartiklar, böcker,
webbplatser, applikationer eller spel. Materialet Mediekartans kännare är också en form av medieinnehåll. Man kan dock inte alltid tydligt
urskilja medieenheter och -innehåll från varandra och det är inte alltid
heller nödvändigt att göra det. Vi tillbringar dock tid tillsammans med
olika medier, vi är i växelverkan med andra människor genom dem, studerar, söker och får erfarenheter och information om världen via olika
medier. I arbetslivet används också alltmer olika medier.
Ett medielandskap består av en helhet som utgörs av olika använda
medier. För varje medieanvändare skapas ett eget medielandskap enligt användningssättet och livsmiljön. Medielandskapet ändras också
enligt tiden, användningssättet och situationerna. Detta medielandskap kan identifieras genom att fundera över den egna medieanvändningen och -miljön.
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3 TA FÖRSTORNINGSGLASET
I ANVÄNDNING
Syftet i det här avsnittet är att fundera över vilka saker i media som åstadkommer vissa
känslor och hur känslor väcks med hjälp av media. Nu finns det olika exempel kring känslor på mediekartan som grupperna kan börja behandla närmare.
NI BEHÖVER: Utrustning för att spela och lyssna på musik (känsloskivjury),
anteckningsblock och penna

ÖVNING:

LÅT KÄNSLAN TA ÖVER

Förutom att media påverkar våra känslor kan vi också göra val beträffande användningen av media baserat på våra egna känslor. Fundera härnäst på hur
de egna känslotillstånden påverkar 1) att lyssna på
musik, 2) att titta på videon och 3) att spela.
Till exempel: Hurdan musik lyssnar du på/hurdana
videon tittar du på/spel spelar du när du är glad?
Eller ledsen eller spänd? Påverkar känslotillstånd
överhuvudtaget valet av media?
Ni kan också ordna en känsloskivjury i grupperna.
Varje gruppmedlem väljer ett musikstycke som han
eller hon tycker passar till ett visst känslotillstånd.
Väljaren avslöjar inte känslotillståndet den valt, utan
de andra ska gissa det rätta svaret
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ÖVNING:

FRAM MED MEDLEN

Härnäst analyserar vi närmare medieexemplen
som gruppen valt för varje känsla (t.ex. sorg, glädje,
rädsla). Vägled gruppmedlemmarna till att fundera
över orsaker varför de placerade exemplen vid vissa
känslor. Syftet med övningen är att hitta olika medel
och sätt som bidrar till att känslor väcks.

Exempel: Gruppen granskar för tillfället känslan glädje
och ett av exemplen “En vloggares utmaningsvideo”.
Gruppen funderar på vad det är i videon som förorsakar
glädjekänslor: originalitet, att följa vloggarens reaktion,
den överraskande slutlösningen.
Gruppen fortsätter att fundera över känslan rädsla och
exemplet “Ett reportage om klimatförändringar”. Gruppen erinrar sig vilka faktorer som gjorde nyheten till en
skrämmande upplevelse: Upplevelserna som människorna berättade om i intervjuer, en animation om utvecklingen av klimatförändring, musiken.

Vägled gruppen till att anteckna olika medel och sätt
med korta meningar på mediekartan.
Vid behov kan man också fortsätta funderingarna på
ett skilt papper. Övningen kan också utföras som en
längre skrivövning.
När ni har analyserat exemplen tillräckligt och
lyckats anteckna olika sätt att skapa känslor på
mediekartan kan ni diskutera resultaten tillsammans. Gör en lista över olika sätt och medel som
gruppmedlemmarna hittade i sina egna exempel.
Resultaten antecknas så att de kan utnyttjas i följande steg.

t.ex.
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KUNSKAPSLÅDAN:

MEDIA & KÄNSLOR

Media är tvetydiga och kan väcka många olika känslor. En memes
som är avsedd att vara rolig kan skapa glädje hos någon, medan
den av andra kan upplevas som förolämpande och väcka känslor av
irritation och hat. Man kan försöka väcka känslor i media på många
olika sätt. Orsaken till att en känsla väcks kan påverkas av till exempel en historia som berättas i en medietext, och individerna som
förekommer i den och deras upplevelser. Känslor kan väckas också
på andra sätt, som till exempel med ljudeffekter, musik, färger, rytm
samt människors miner och gester. Många andra faktorer utöver
det egentliga medieinnehållet inverkar också på att känslor väcks,
som till exempel var och när media används, med vem och hurdana
tidigare upplevelser användaren av media har.
Å andra sidan kan känslor påverka våra val av media. När vi är glada kan vi vilja upprätthålla och stärka vår sinnesstämning genom
att titta på sådant medieinnehåll som vi vet piggar upp oss. Vi kan
ibland också använda media för att undvika obehagliga känslor.
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4 PRODUCERING AV KÄNSLOR
Syftet i den här delen är att i stor omfattning utnyttja tankar som uppkommit i tidigare
övningsavsnitt och skapa ett eget exempel på hur känslor kan väckas med hjälp av media.
Mediekartan som gruppen fyllt i samt sätten och medlen som väcker olika känslor, vilka antecknades i analysskedet, fungerar som exempel och inspiration i planeringen av den egna
produktionen. Ni kan vid behov gå igenom verksamhetsmodellens tidigare skeden och erinra er saker och tankar som uppkom i dem.
NI BEHÖVER: Olika medieenheter beroende på vilka medieverk och deras innehåll som
grupperna valt, anteckningsblock och penna

Be grupperna välja en av mediekartans tre känslor.
Känslorna måste inte delas jämnt mellan grupperna,
utan det viktigaste är att varje grupp fritt får välja
sin egen känsla. Ge gruppen i uppgift att planera och
producera ett eget medieverk, med hjälp av vilket de
ska försöka väcka en speciell känsla hos de andra.
Före planeringen lönar det sig för grupperna att
fundera över följande:

◆◆ Vilken känsla vill ni skapa med ert medieverk?

VINK: Det kan ta lång tid att
producera egna medieverk. Som
alternativ kan grupperna göra
upp en plan som de presenterar
för de andra. Medieverken kan
också göras i delar: först genom
att planera och sedan genom att
förverkliga själva verket.

◆◆ På hurdana sätt och med vilka medel kan
man bäst väcka den utvalda känslan hos
mottagaren?

◆◆ För vem är det avsett?
◆◆ Vilket medium bör ni välja för att bäst
väcka den utvalda känslan hos mottagaren?
◆◆ Media kan till exempel vara ett fotografi,
en video, reklam, föreställning, radiopjäs,
skrift, tecknad serie, sketch eller ett ljudlandskap.
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Exempel. Grupp 1 valde känslan rädsla. De vill få sina
klasskamrater att känna kalla kårar av rädsla och
spänning. Gruppen väljer som verk en radiopjäs som de
skapar med ett gratis redigeringsprogram, vilket finns
på skolans dator. Handlingen i radiopjäsen är enkel och
gruppen försöker skapa en skrämmande stämning med
olika ljudeffekter, som kan laddas ner gratis från till exempel Yles levande arkiv (se bilaga).

Exempel. Grupp 3 valde känslan sorg. De vill rikta sig till
alla unga människor och väljer mobbning som ämne.
För att förverkliga uppgiften väljer gruppen en tecknad serie, som de ritar själv. De bestämmer sig för att
förmedla sorg i den tecknade serien med hjälp av varelsens miner och kroppsställningar samt mörka färger.
Därtill berättar varelsen en kort historia om hur det är
att bli mobbad.

Exempel. Grupp 2 valde känslan glädje. De vill glädja
en gruppmedlems mormor som ligger på sjukhuset
och återhämtar sig efter en svår operation. Gruppen
bestämmer sig för att med en smartmobil fotografera
mormors hund och hunden när den leker med grannens
hundar. Överraskande och humoristiska ställningar eller
miner är det bästa med djurbilder tycker grupper, så de
funderar på hur de säkert skulle få en glädjande och
överraskande bild av hunden.

KUNSKAPSLÅDAN:

MEDIAPRODUKTION

Medieinnehållets producenter försöker ofta väcka olika känslor i tittaren
eller medieanvändaren. I en komedifilm strävar man efter att få tittaren
att skratta och i en dramaserie kan man däremot försöka få tittaren
rörd. I reklam har olika känslors betydelse noterats redan länge. Genom
att väcka känslor kan man till exempel skapa sinnebilder som uppmuntrar köpande eller annat beslutsfattande eller förstärka någon känsla
som man upplever gentemot en produkt, ett varumärke, en organisation
eller person.
Skapandet och skickandet av medieinnehåll även till en stor publik kräver
inte längre någon professionell utrustning, utan nästan varje medborgare
har möjligheten att få fram sitt budskap. Rollerna hos medias mottagare,
användare, upphovsman och producent har förändrats och begränsats i
och med att nya media uppkommer, gamla utvecklas och möjligheterna
som media skapar blir mångsidigare. Genom att producera egna medietexter och dela innehåll som skapats av andra har våra möjligheter att
påverka andra människors känslor med hjälp av media ökat.
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5 KLARSPRÅK OM RYMDEN
På mediekartan har vi nu förflyttat oss till den sista etappen. Målsättningen i det här avsnittet
är att sammanfatta vad vi upplevt och lärt oss under övningarna samt fördjupa förståelsen
för ämnena som behandlats. Med hjälp av diskussionsövningarna funderar vi bland annat på
medias möjligheter att väcka känslor och känslors påverkan i våra egna handlingar och som en
del av samhället. Vi börjar avsnittet med att bekanta oss med medieverken som grupperna har
skapat och diskutera dem.
NI BEHÖVER: Presentationsunderlag och -utrustning för att presentera medieverken som
grupperna har producerat (t.ex. projektor, högtalare osv.)

ÖVNING:

UPP MED RIDÅN!

Vi tittar eller lyssnar på verken eller planerna som
grupperna själv har skapat och diskuterar dem.
Grupperna kan ha producerat mycket olika medieinnehåll, och det är meningen att man granskar och
kommenterar dem rättvist. Efter att ni diskuterat
verket kan ni använda följande frågor som grund för
diskussion:

När alla har fått presentera sina verk kan ni ännu
fundera tillsammans:
◆◆ Hurdana känslor är det allra lättast att
väcka hos andra? Varför? Hurdana känslor
är det svårast att väcka hos andra?
◆◆ Vilka tycker ni är de effektivaste sätten att
väcka känslor?

PUBLIK: Med vilket medium strävade man till att
väcka känslor? Hurdana känslor väckte verket? Varför? Med hurdana medel ville man väcka känslan
hos andra?

◆◆ Vad kan det bero på att samma verk
kan väcka väldigt olika känslor hos olika
människor?

GRUPPEN SOM SKAPAT VERKET: Hurdan känsla
ville ni skapa hos andra? Hurdana medel använde ni
och varför?
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ÖVNING:

SAMMANFATTNING OCH
SLUTDISKUSSION

TILLÄGGSUPPGIFTER

Diskutera följande frågor med hela gruppen:

Sök på nätet förra årets mest delade reklamvideor. Titta på, analysera och diskutera tillsammans
reklam som medietexter, speciellt ut ett känsloperspektiv. Hurdana känslor försöker man väcka med
reklam? Hur försöker man påverka känslor i reklam?
Varför försöker annonsören väcka speciellt dessa
känslor?

◆◆ Under dagens lopp upplever vi alla många
olika känslor och vi har också att göra med
många olika sorters människor. Varför är
det viktigt att veta vad en annan människa
känner och ta i beaktande andras känslor?
◆◆ Hurdana media väcker starkast känslor hos
människor? Och hurdana media väcker inte
just några känslor?

Många annonsörer tillförlitar sig på känslornas
kraft. År 2015 var de mest delade, det vill säga mest
virala, reklamvideona i sociala media, sådana som
var kopplade till varma och positiva känslor som till
exempel lycka. Varför tror du att människor har delat
videor som hänför sig till just den här typen av känslor? Hurdana videor som väcker känslor har du själv
stött på i sociala media?

◆◆ Under känslors påverkan an vi fatta överraskande beslut och utföra överraskande
handlingar. Hur kan känslor som väcks av
media påverka människors handlingar?
Försök fundera på både positiva och negativa faktorer.
◆◆ På nätet och framför allt i sociala media
publiceras och delas mycket innehåll som
väcker känslor. Hurdant medieinnehåll
tycker du människor borde skapa och dela
så att nätet skulle bli bättre?

KUNSKAPSLÅDAN:

ATT PÅVERKA KÄNSLOR

Många meddelanden, uppdateringar, bilder eller videon som delas i
sociala media väcker starka känslor. På nätet förlitar sig många annonsörer på känslornas styrka, så att det egna budskapet, till exempel
bild eller video, ska delas vidare och till en bredare publik i sociala
media. Viral marknadsföring kan i sociala media vara kostnadseffektiv
i den bemärkelsen att man inte nödvändigtvis behöver köpa traditionellt reklamutrymme för att få ökad synlighet. Innehåll som delas av
en vän eller bekant kan också påverka ett meddelandes trovärdighet.
Skapandet och delandet av medieinnehåll har blivit lättare i och med att
mediekulturen har utvecklats. På så sätt har även varje individs möjlighet att påverka andra människors känslor med hjälp av media ökat.
Fastän media väcker många olika sorters känslor hos människor kan
skaparen eller delaren av medietexten dock inte bestämma hur andra
tolkar innehållet och hurdana känslor det väcker. Man kan ändå fundera
på mottagarens känslor och sträva efter att ta dem i beaktande.
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BILAGA.
TILLÄGGSMATERIAL
Utbildningsstyrelsens material Från känsla till känsla :
http://www.edu.fi/tunteesta_tunteeseen

En finsk undersökning - Hat och sorg känns på olika ställen i kroppen
http://www.hs.fi/tiede/a1388457920193

Scenen ur filmen Iris:

http://elokuvapolku.kavi.fi/sv/elokuvapolku/den-nedre-stigen/musik

Ljudeffekter från Yles Levande arkiv:

https://www.freesound.org/people/YleArkisto/
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