
Aftonbladet grundades 1830, för nästan 
200 år sedan. Det han som grundade 
Aftonbladet ville var att ta ställning mot 
orättvisor, att granska makten och skriva 
sanningen, oavsett vad andra skulle tycka. 
Precis det gör vi i dag också.

Idag är Aftonbladet Nordens största nyhets-
sajt. Varje dag blir våra nyheter lästa av 
över fyra miljoner människor, alltså nästan 
hälften av alla som bor i Sverige. Man kan få 
nyheterna i papperstidning, på sajten eller i 
nyhetsappen och på sociala medier. 

Oavsett var du tar del av Aftonbladet så 
berättar vi vad som händer och tar reda på 
saker du behöver veta. Vi underhåller, vi 
frågar ut och ställer till svars när det behövs. 
För att du ska få veta vad som händer i 
Sverige och världen.

Uppdrag 7 - 9

Hur tycker du att Aftonbladet ska vara 
när du är vuxen? Vad tänker du kom-
mer att vara viktigt för nyheterna i 
framtiden? Får man kanske veta nyhe-
terna i mobilen? I ett spel i VR? Eller i 
någon grej som inte ens är uppfunnen 
ännu? 

Vilken typ av nyheter kommer att vara 
roliga eller viktiga? Hur vet man att det 
som sägs i nyheterna är sant? Vilka 
personer är det som är med i nyheter-
na? Och hur syns de? Är nyheterna 
text eller film eller något helt annat? 
Var är man när man får nyheter? Är 
de långa eller korta och vem berättar 
dem?

Uppdraget är följande: Skapa framti-
dens Aftonbladet som du kan tänkas 
möta när du är vuxen! Hur berättas 
nyheterna, vilka nyheter syns där och 
hur ser allting ut?

Tips på frågor att diskutera 
i klassrummet

• Varför är nyheter så viktigt?

• Finns det nyheter som du tycker är extra 
intressanta och varför då?

• Letar du upp nyheter själv och vart letar du 
då?
 


