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Populärt utbilda barn och unga om reklam – läromedlet Media Smart fyller 10 år

2006 lanserades Media Smart i Sverige. Tio år senare är läromedlet som lär barn och unga att kritiskt granska reklambudskap
mer aktuellt och populärare är någonsin. Sedan starten har närmare 25 000 material distribuerats till landets skolor och idag
besöks lektionssidorna på Media Smart mer än 8 000 gånger varje månad. Populäraste lektionen senaste månaden är ”Att
granska reklam” för elever i årskurs 4-6. 

Läromedlet Media Smart är helt digitalt, helt gratis och riktar sig till barn i grundskolan och gymnasiet. Lektionerna för årskurs 4-6 lanserades
först och är också de som fortfarande, tio år senare, är de populäraste. ”Att granska reklam” och ”vad är reklam?” är de mest besökta
lektionssidorna. Syftet med Media Smart är att lära barn och unga att kritiskt granska reklambudskap.

– Vi beräknas ägna sex timmar per dag åt olika medier, även barn. Därför är det viktigt att de tidigt får förmågan att skapa sin egen
uppfattning. Reklam och media är en stor del av vårt dagliga liv och borde behandlas därefter även i skolan, säger Camilla Nilsson,
projektledare för Media Smart.

Läromedlet uppdateras löpande och nu i höst lanserades fyra nya lektioner för gymnasiet, där alla syftar till att ge eleverna en fördjupad
kunskap inom reklam, media och källkritik. Lektionerna tar upp områden som bloggar och sociala medier, produktplaceringar, varumärken och
hur reklam påverkar samhället.

– Den senaste tidens diskussioner kring smygreklam och så kallad native advertising samt reklammärkning gör att lektionsmaterialet känns än
mer angeläget. Ett första steg i att kunna granska reklamen är ju att faktiskt kunna identifiera och känna igen vad som är reklam, säger
Camilla Nilsson, projektledare för Media Smart.

En del i Media Smart är tävlingen Media Genier, en tävling där mellanstadieelever från hela landet tävlar med egna reklamkampanjer för en
ideell organisation. Årets organisation är Sverige för UNHCR. Tävlingen syftar till att ge en inblick i hur reklam skapas och varför den finns och
vinnarna utses av en jury bestående av erkänt duktiga kommunikatörer. Inlämningen till tävlingen stänger den 31 oktober och vinnarna utses i
slutet av november. Läs mer om tävlingen Media Genier här
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Om Media Smart
Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan och gymnasiet. Syftet är att ge ett verktyg för att utveckla
förmågan att förstå och tolka reklam och information på ett effektivt sätt. Detta för att skapa konstruktivt kritiskt granskande konsumenter.
Media Smart är ett kanadensiskt initiativ som introducerades i Sverige 2006 av Sveriges Annonsörer. Läs mer om Media Smart här.  Läs mer
om tävlingen Media Genier här

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som
intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att
arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största
annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka
och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se


