
51 Samhällskunskap åk 9 – 2014

Förtroende för olika TV-kanaler

Uppgiftsformulering

Diagrammet visar svaret på frågan ”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner och verksamheter sköter sitt arbete?” 
under perioden 1998-2013.
Jämför SVT, TV4 och TV3.
Resonera om vilka förklaringar det kan finnas till att SVT har högre trovärdighet än de andra TV-kanalerna i undersökningen! Tänk på att moti-
vera dina förklaringar. 

Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet; delkunskapskrav 6
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande 
sätt och för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om 
informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Bedömningsaspekter
Progressionen i uppgiften består av:
• i vilken utsträckning svaret innehåller relevanta faktorer
• i vilken utsträckning svaret innehåller konkretiseringar som förtydligar resonemanget
• i vilken utsträckning svaret innehåller problematiseringar exempelvis genom perspektivbyten

Beskrivning av progressionen
Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A

• Svaret beskriver minst en faktor
som kan förklara att förtroendet
är större för SVT.

• Svaret kan innehålla någon
konkretisering men de förtydligar
inte alltid resonemanget.

• Svaret innehåller inga problema-
tiseringar.

• Svaret beskriver minst två fakto-
rer som kan förklara att förtroen-
det är större för SVT.

• Svaret innehåller någon konkre-
tisering som förtydligar resone-
manget.

• Svaret innehåller en ansats till
problematisering.

• Svaret beskriver minst två
faktorer som kan förklara att
förtroendet är större för SVT.

• Svaret innehåller minst två
konkretiseringar som förtydli-
gar resonemanget.

• Svaret innehåller problemati-
seringar.

Exempel på relevanta faktorer
• SVT är en kanal som funnits länge.
• Det sänds ingen reklam i SVT.
• SVT ägs av staten.
• SVT:s utbud kan uppfattas som mer seriöst.

Vanliga orsaker till att svar inte når nivå E
• Svaret beskriver ingen faktor som kan förklara att förtroendet är större för SVT.

 Belägg för nivå E
• Svaret beskriver minst en faktor som

kan förklara att förtroendet är större för
SVT.

• Svaret kan innehålla någon konkre-
tisering men de förtydligar inte alltid
resonemanget.

• Svaret innehåller inga problematise-
ringar.

Exempel på svar
SVT är en kanal som har funnits i många år och rapport är en nyhets-
program som jag tror många litar på.
TV4 är en kanal med mycket reklam och sånt som befolkningen inte 
litar på kanske.
TV3 känns som en kanal som bara vill käna pengar, inte förmedla 
något bra.

Kommentar
Svaret innehåller två faktorer som kan förklara att förtroendet är 
större, att kanalen funnits länge. Svaret innehåller konkretiseringar, 
exempelvis ”med mycket reklam och sånt som befolkningen inte litar 
på kanske”, men de förtydligar inte resonemanget. Svaret innehåller 
inga problematiseringar.

Uppgiftens bedömningsanvisning fortsätter på nästa sida
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Belägg för nivå C
• Svaret beskriver minst två faktorer som 

kan förklara att förtroendet är större för 
SVT. 

• Svaret innehåller någon konkretisering 
som förtydligar resonemanget. 

• Svaret innehåller ansats till problemati-
sering.

Exempel på svar
Varför SVT har störst förtroende tror jag beror på att de är den kanal 
som funnits allra längst. Det är också den enda kanalen som är utan 
reklam. SVT är också statligt ägt medan de inte är det. Det kan vara 
en bidragande faktor till att fler har förtroende.
Sen har tv4 och tv3 mer oseriösa program än vad SVT har. Alltså 
många realityserier och dokusåpor tex som dejtingpogram och olika 
program där vanliga människor tävlar som tex robinson eller Big 
brother.

Kommentar
Svaret innehåller tre faktorer som kan förklara att förtroendet är större, 
att SVT funnits länge, är statligt ägd samt har ett mer seriöst utbud. 
Konkretisering sker genom att visa på hur kanalen finansieras av sta-
ten, ”SVT är också statligt ägt medan de inte är det” medan de andra 
har reklam vilket kan påverka trovärdigheten. Eleven gör en ansats till 
problematisering genom att ge exempel på vad som anses som ose-
riösa program i de andra kanalerna, men resonemanget utvecklas inte 
vidare vilket hade behövts för att nå högre nivå. 

Belägg för nivå A
• Svaret beskriver minst två faktorer som 

kan förklara att förtroendet är större för 
SVT. 

• Svaret innehåller minst två konkretise-
ringar som förtydligar resonemanget. 

• Svaret innehåller problematiseringar.

Exempel på svar
Svt, Sveriges television är troligen den mest anrika tv-kanal. Den är 
troligen den kanal som har varit med längst också. Detta har givet 
de många trogna tittare genom åren. När Svt först lanserades fanns 
det inte många kanaler och detta gjorde att många tittare fortfarande 
har samma förtroende för kanalen, mer än för nyare trean och fyran. 
Sedan sänder kanal 3 En väldigt stor samling Amerikanska program 
och serier. Det tror jag sänker förtroendet för kanalen. Svt och TV4 
sänder mer svensk TV. Det är väldigt sälan som Svt sänder något 
som inte är svenskt och är det inte det kommer det ofta från norden. 
Jag tror att närproducerad TV ger mer trygghet. För Sverige är ett 
ganska säkert land jämfört med många andra. Sen är det också så att 
de kanaler med flest nyhetssändningar, TV4 och Svt ligger före Tv3. 
Jag tror också att det är respektingivande, kanalen känns mer seriös 
och trovärdig. Hade en kanal som BBC vart med hade den utifrån mitt 
resonemang vunnit om undersökningen gjorts i Storbritannien. 

Kommentar
Svaret innehåller två olika faktorer som påverkar vilket förtroende 
människor har för en TV kanal. Exempelvis hur länge kanalen funnits, 
att SVT var ensamma som enda kanal från början, och det kan påverka 
människors förtroende. Svaret konkretiseras genomgående genom att 
visa på hur de olika kanalernas programutbud ser ut. Svaret konkreti-
seras också genom att visa på de olika kanalernas resultat i undersök-
ningen i relation med varandra.
Svaret problematiseras genom att jämföra med en utländsk kanal 
(BBC) och att denna kanal antagligen hade hamnat högst i en liknande 
undersökning i Storbritannien.


