
Kamratposten har de senaste 125 åren 
varit en trogen kompis för miljontals svenska 
barn! 
Tidningen säljs inte i butik, utan enbart som 
prenumeration. Kamratposten (KP) är 
Sveriges äldsta, största och bästa tidning 
för barn. Tidningen grundades redan 1892 
av Stina Quint som Folkskolans barntidning. 
1950 byttes namnet ut mot nuvarande.

I tidningen får läsarna svar på frågor om 
kroppen, kärlek och vänskap – frågor de 
kanske inte vågar ställa någon annanstans. 

Kamratposten är dessutom fylld med skoj, 
pinsamheter och läsning om de största 
idolerna. Tidningen tar även upp det senaste 
inom nyheter och vetenskap och förklarar 
det på ett sätt som alla kan förstå. KP är 
alltid helt fri från reklam och annonser!

Uppdrag 7 - 9

Vad är äkta och hur påverkas vi av det som 
inte är det? 
Sociala medier har blivit en plattform där 
unga spenderar mer tid än någonsin. 
Det har blivit en plats där olika influencers 
uttrycker sin kreativitet och förmedlar per-
sonligt innehåll. De blir då konton med 
stort inflytande över sin publik som sprider 
information kring produkter och varumär-
ken vilket gör att dom får en maktposition 
i samhället - Vissa av dessa produkter kan 
vara betalda samarbeten som personen 
kanske inte alls står för. Detta kan leda till 
att unga inspireras och konsumerar liknan-
de. Det behöver inte alltid till något positivt 
utan kan också skapa en hets, inte minst 
kring kroppsideal och viljan att ha saker du 
kanske inte har råd med.
I vissa fall kan detta också leda till att man 
lever osunt i verkligheten och att man för-
ändrar sig digitalt med hjälp av olika pro-
gram eller filter för att leva som sina förebil-
der.

Kom på ett sätt som visar när något online 
inte är på riktigt. Presentera ett sätt som 
belyser problemet kring hur sociala medier 
kan skapa ett osunt beteende.

Tips på frågor att diskutera 
i klassrummet

- Är allt bara kul på internet? 

- Vad gör dig extra glad när du är på 
internet och finns det något du ogillar? 


