Ett material från

Mediekompass
Tidigare Tidningen i Skolan

TIDNINGEN I PRAKTIKEN

Ett material för lärarstuderande på VFU och andra intresserade. Från Tidningsutgivarna.

Klicka!

Innan du sätter igång
En introduktion.
Sidan 3 | Gå dit >

Ämnesövergripande
introduktionsövningar
Lustbetonade övningar för att väcka elevernas nyfikenhet och förståelse för vad en tidning är och hur
den är uppbyggd. Sidan 7 | Gå dit >

Matematik
Övningar med vardagsanknytning
och som framhäver matematikens betydelse
för kommunikation. Sidan 15 | Gå dit >

Svenska
och moderna språk
Tidningen är fylld av olika slags texter som bygger
på aktuella ord och begrepp. Tala om det ni läser på
svenska eller på andra språk. Sidan 21 | Gå dit >

So
Övningar för att få eleverna att reflektera
över nyheter från såväl hembygden som
jordens alla hörn. Sidan 29 | Gå dit >

Så här använder du detta material. Längst ner på varje sida sida finns två pilar
åt olika håll. Om du klickar på den högra hoppar du framåt en sida, om du
klickar på den vänstra hoppar du bakåt en sida.

• innehåll

Tidningen i praktiken |

Om du klickar på • innehåll kommer du tillbaka till denna sida.
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| Innehållssida

Varför
dagstidningar?
Det här materialet vänder sig till dig som
studerar till lärare och ska ut på praktik
och till dig som inte tidigare använt tidningar i din undervisning.
Vi har satt samman ett antal uppgifter
som du ganska enkelt kan genomföra i
klassen även om du är ovan.
Uppgifterna är oftast indelade i två nivåer:
för yngre elever och för äldre elever, men
de flesta uppgifterna går att anpassa för
olika åldrar. Utgå från våra förslag och
addera din kreativitet så blir det bra!
Lycka till!

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Varför dagstidningar

Därför dagstidningen
Den är en av våra viktigaste informationskällor

Den speglar olika uppfattningar i den aktuella
samhällsdebatten

Den speglar verkligheten i elevernas omvärld
(autentiska berättelser)

Den inbjuder till egna reflektioner och att själv
uttrycka sin åsikt
Den har något för alla åldrar och kategorier av
läsare

Den är skriven på ett tidsenligt och levande språk
(olika språkliga genrer och bilder)

Läsandet i sig främjar tankeutvecklingen
Nyheter är ämnesövergripande

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Varför dagstidningar

Innan du
sätter igång
Klassen
Tag reda på vad den aktuella klassen gjort tidigare med dagstidningar så att du inte kommer med något, som andra redan
gjort. Det är också bra för dig att veta vilken vana klassen har
vid att arbeta med tidningar.
Att skaffa tidningar
Var alltid ute i god tid.
Olika dagstidningar har olika policy och rutiner för att bidra
med tidningar till skolan. Kontakta den tidning som är aktuell
för dig eller konsulenten för Tidningen i Skolan i ditt område för
information om vad som gäller. Konsulenterna finner du på vår
hemsida www.tidningeniskolan.se
Du behöver ange en exakt utdelningsadress till skolan när du
beställer tidningar. En del tidningar vill att man hämtar tidningarna.
Om du vill ha en längre tids prenumeration till en klass kan
du komma överens med tidningen om ett rabatterat pris.

• innehåll

Tidningen i praktiken |

5

| Innan du sätter i gång

Webbtidningar
Många tidningar har även en webbtidning. Länkar till alla
svenska och många utländska nättidningar hittar du på
www.tu.se Klicka på länkar.
Om du undervisar i främmande språk kan du lätt hitta länkar till
tidningar på ett stort antal språk på samma sajt.
Tidningsbesök
Om du genomför ett större projekt kan det vara intressant att
göra studiebesök på en tidning. Ring i god tid för bokning. Alla
tidningar kan inte ta emot besök, men kanske kan klassen i
stället få besök av en journalist.
Oavsett vilket, så blir resultatet bättre om klassen är förberedd.
Läs tidningen och samla på er frågor. Tala om när du bokar om
det är något speciellt som ni vill veta mer om, nyhetsbevakning,
redigering, annonsförsäljning med mera, så att tidningen kan
förbereda ett besök som ni blir nöjda med.

Uppslag och idéer
På hemsidan www.tidningeniskolan.se kan du:
• hitta massor av förslag till lektioner
• hitta länkar och annat av nytta för din undervisning
• beställa lärarhäften och ladda ner PDF-material
• hitta en förteckning över konsulenter för Tidningen i Skolan
• läsa aktuella artiklar

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Innan du sätter i gång

Ämnesövergripande
introduktionsövningar
Lektionsidéerna i detta kapitel syftar till att
göra eleverna bekanta med dagstidningar och
till att skapa intresse för aktuella händelser,
nyheter, annonser och journalistik.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Introduktionsövningar

FÖR DE YNGRE

Nyhetsjakten
Övningen handlar om samspelet mellan text och bild
och skapar intresse för nyheter.
Förberedelser
Beställ en klassuppsättning tidningar. Klipp ut en nyhetsbild
till varje elevpar i klassen. Klipp ur motsvarande rubriker
och bildtexter. Klistra upp rubrikerna på olika ställen i klassrummet. Sätt upp bildtexterna på skrivtavlan.
I klassen
1. Dela ut en nyhetsbild till varje elevpar.
2. Låt dem samtala om vad de tror att nyheten handlar om.
3. Därefter går de på jakt i klassrummet och leta efter ”rätt”
rubrik.
4. Sedan hämtar de sin bildtext från tavlan och varsitt ex
av dagens tidning.
5. Leta upp nyheten i tidningen och redovisa för klassen
vad nyheten handlar om.

FOTO: PRESSENS BILD

Gå vidare
Lektionstips om fler modeller för nyhetsbevakning
http://www.tidningeniskolan.se/lop.jsp?c1=435&c2=458
och PDF-materialet Möte med dagstidningar s. 36-40
”En bild är inte bara en bild”

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Introduktionsövningar

FÖR ALLA

Pusselbiten
Gör eleverna intresserade av tidningen med hjälp av
bilder och rubrikord.
Förberedelser
1. Beställ en klassuppsättning av en dagstidning. Klipp ut delar
av bilder och rubriker, ”pusselbitar”, ur tidningen. Kopiera på
stordiablad.
2. Förbered några frågor, som går lätt att svara på med hjälp av
bilder, rubriker, bildtexter och ingresser. Exempel:
Vilket land pekar pojken på?
Hur mycket väger den nyfödda flickan?
Varför är Tiina Rosenberg med i tidningen idag?
Varför ser den här mannen så nöjd ut?
Vad heter slagskämparna från hockeymatchen?
Var håller skateboard-killen till?
Vilken sport utövar tjejen som sitter bakom hästen?
Vilken firma annonserar om sitt 10-årsjubileum?
Förbered sedan någon diskussionsfråga, som anknyter till en
eller ett par av pusselbitarna.
Exempel:
Varför tror du att Tiina Rosenberg lämnar Feministiskt Initiativs
styrelse?
Kan vi acceptera slagsmål på hockeyrinken, men inte på skolgården?

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Introduktionsövningar

fortsättning på nästa sida

3. Förbered någon diskussionsfråga, som anknyter till en/ ett
par av pusselbitarna.
I klassen
1. Dela ut en tidning till varje elev.
2. Visa en urklippt detalj, pusselbit, i taget.
3. Ställ en inledande fråga till varje pusselbit och be eleverna
att leta reda på svaret.
4. Samtala om nyheten och om vilken slags sida den finns på,
lokalsida, familjesida, sportsida osv.
5. Om nyheten väcker elevernas intresse så kan de läsa hela
artikeln och fördjupa diskussionen, alternativt arbeta vidare
med nyheten i ett fördjupningsarbete.
Variant
Tävling. Hitta nyheten!
Klistra upp pusselbitarna på ett papper och kopiera till varje
elev. Låt eleverna leta reda på de olika klippen i tidningen och
skriva sidnumret vid rätt bild på kopian. Den som först hittar alla
klipp och har rätt vinner. För sedan ett samtal om var klippen
fanns i tidningen och utveckla samtalet vidare.
Gå vidare
Se lärarhäftet Fakta och fördjupning

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Introduktionsövningar

FÖR ALLA

Veckans nyhet
Enkel modell för nyhetsbevakning, som kan varieras efter
mognad och målsättning.
Förberedelser
Skaffa ett exemplar av en dagsfärsk tidning.
I klassen
1. Plocka fram dagens tidning. Visa förstasidan för klassen.
2. Samtala om några nyheter som eleverna känner till eller
fängslas av på förstasidan.
3. Välj gemensamt ut en nyhet, ”dagens bästa nyhet”. Sätt upp
den på väggen.
Om det är möjligt bör moment 1–3 upprepas dagligen under en
eller flera veckor.
4. Aktualisera de nyheter som klassen samlat under veckan.
Låt eleverna välja var sin nyhet som ”veckans bästa nyhet”.
5. Eleverna ritar en bild och skriver en egen nyhetssammanfattning på ett ”nyhetsblad”. Motivera också valet av nyhet.
Sammanfattningen bör ge svar på de journalistiska frågorna Vad?
Var? När? Vem?/Vilka? Hur? och Varför?.
Eleverna samlar sina sina nyhetsblad vecka för vecka.
Nyhetsboken blir en intressant historiebok, som är rolig att
bläddra i. Dessutom fungerar den som en bra dokumentation
över skrivutveckling och mognad vid nyhetsval.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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Gå vidare
Lektionstips om fler modeller för nyhetsbevakning
http://www.tidningeniskolan.se/lop.jsp?c1=435&c2=458

| Introduktionsövningar

FÖR ALLA

Förstasidan – tidningens skyltfönster
Konkretisera begrepp som nyhetsurval och
nyhetsvärdering.

4. Skriv egna rubriker, markera textutrymmen och
klistra in urklippta bilder.
5. Tidsutjämnare: Skriv puffar (förstasidans korta
nyhetstexter) och bildtexter på lappar.
Klistra in dem på de markerade textutrymmena.

Förberedelser
1. Samla gamla dagstidningar, två från varje utgivningsdatum.
2. Riv bort förstasidorna, men spara dem till uppföljningen!
3. Klipp till rutade blädderblocksblad så att de får
samma format som tidningen ni jobbar med.

Uppföljning
Gruppvis genomgång.
Jämför elevernas förstasidor med redaktionens.
Diskutera nyhetsvärdering:
1. Vilka nyheter har tidningen tagit med som inte ni
har?
2. Vad tror ni är tidningens motivering till sitt val av
nyheter? Vilken är er motivering?
Diskutera rubriksättning:
1. Finns det några skillnader i er och tidningens rubriksättning? Analysera.
2. Vad är syftet med rubriksättningen?

I klassen
Låt eleverna jobba parvis med att avgöra vad som ska
finnas med på förstasidan.
1. Gå igenom tidningen och pricka för de nyheter som
ni tycker är viktiga.
2. Välj ut ett antal nyheter, som ska lyftas fram på
förstasidan.
3. Skissa ungefär hur stort utrymme varje nyhet ska få.
Vilken nyhet blir huvudnyhet?
Vilken nyhet ska illustreras med dragbild (största
bilden)?

• innehåll

Tidningen i praktiken |

Gå vidare
Mer om nyheter och nyhetsvärdering s 19–21
i lärarhäftet En väg till språket och samhället.

12

| Introduktionsövningar

FÖR ALLA

Skattkistan
Dagstidningen – en spegel av vår tid.
Förberedelser
Se till att eleverna har tillgång till ett stort antal
dagstidningar.
I klassen
1. Låt eleverna klippa ut max. tio tidningsklipp (nyheter,
annonser, m.m.) som speglar vår tid och våra liv.
2. Skriv egna texter och kommentarer till klippen.
3. Sammanställ materialet till ett tidsdokument.
4. Paketera det i en ”skattkista” att öppnas om till
exempel 20 år.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Introduktionsövningar

FÖR ALLA

Sortera tidningens annonser
Denna övning lär eleverna att särskilja olika sorters
annonser
Förberedelse
Se till att eleverna har tillgång till ett stort antal dagstidningar i klassrummet. Försäkra dig om att eleverna kan
skilja på annonser och redaktionellt material. Läs mer
på http://www.tidningeniskolan.se/article.jsp?article=3432
I klassrummet
1. Låt eleverna klippa och sortera annonser i olika
kategorier.
Förslag på sortering
• Kommersiella och icke kommersiella annonser
• Textsides- och eftertextannonser
• Familje-, nöjes- och platsannonser
• Elevernas egna sorteringsförslag
2. Diskutera hur annonserna skiljer sig åt.
Vem är avsändare och vem är mottagare?
Gå vidare: Läs mer om annonser på http://www.yopa.se/article.jsp?article=6421

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Introduktionsövningar

Matematik
Matematik förekommer i många olika
sammanhang i tidningen. När eleverna
upptäcker detta förstärker det deras
möjlighet att förstå att matematik är en
del av vardagen och verkligheten och ett
verktyg för kommunikation.
Här presenterar vi några idéer om hur du
kan använda dagstidningar i matematikundervisningen

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Matematik, övningar

FÖR DE YNGRE

Bilder
Bilder är det första vi uppmärksammar i tidningen. I synnerhet
gäller det ovana läsare. Här presenterar vi ett antal övningar
med bilder som utgångspunkt.
A. LETA BILDER MED SÅVÄL NÄRA SOM AVLÄGSNA MOTIV.
Inled alla bildövningar med att tala om bildens budskap. Vad handlar bilden om? Vad/vilka är det? Vad har hänt?
Gå vidare med detaljer. Vad finns närmast och vad är längst bort i
bilden?
Varför ser pojken större ut än trädet? (avstånd)
Titta på bilen som står framför huset. Hur många sådana bilar
måste man ställa på varandra för att komma ända upp till hustaket?
Hur många renar ser du på bilden?
Bygg på med andra liknande frågor
B. TALA OM BILDER MED SIFFROR I.
Lärare: Vilket tal ser du på bilden?
Elev: 50.
Lärare: Vad betyder 50 på den här bilden?
Elev: Det är så fort som man får köra på den gatan.
Lärare: Kan 50 betyda något annat?
Elev: Ja, min farfar är 50 år / Min brorsa väger 50 kilo/ Man kan
köpa godis för 50 kr

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Matematik, övningar

FOTO: DONALD BOSTRÖM

Lärare: Vilket tal ser du på bilden? (matannons)
Elev: Jag ser en stor 5:a och en liten 9:a och en liten 0:a.
(prisuppgift 5 och 90)
Lärare: Är det någon som vet vad den siffran betyder på bilden?
Elev: Kanske så mycket som potatisen kostar?
Lärare: Precis. Den betyder Fem och nittio eller 5 kronor och 90 öre.
Lärare: Hur mycket potatis får man för 5.90 då? (Kan bli resonemang
om vikter)
Lärare: Kan du hitta andra prisuppgifter i tidningen?
2. RUBRIKÖVNING
Välj en passande rubrik som innehåller en siffra.
Låt eleverna gissa vad rubriken handlar om genom att successivt ge
dem information. Diskutera om elevernas gissningar är realistiska.
Ex.
Lärare: I den här rubriken står det två. Hitta på en rubrik som det kan
stå två i. (Eleverna berättar eller skriver om de kan)
Lärare: I rubriken står det:… två nya… Hitta på resten av rubriken
(se ovan)
Lärare: I rubriken står det:… fick två nya… Gissa rubriken
Lärare: I rubriken står det: Skansen fick två nya… Gissa rubriken
Lärare: Den rätta rubriken är Skansen fick två nya björnungar.
OBS För samtal med klassen om huruvida deras förslag är realistiska
eller inte.
Efter några exempel kan eleverna själva göra liknande uppgifter åt
varandra.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Matematik, övningar

3. ÖVERNATTNINGEN
Använd stora matannonser med massor av matvaror.
Eleverna arbetar i grupper om 2–4 elever.
Uppgift: Ni tre ska få åka ensamma till en lägerstuga i helgen. Ni kommer dit kl 10.00 på lördag förmiddag och åker
hem kl 16.00 på söndag eftermiddag. Ni får 400 kr (beror
på antal elever i gruppen) att handla mat för. I stugan finns
redan socker, salt, mjöl och ris som ni får använda. Vattnet
i kranen går bra att dricka. Allt annat måste ni ha med er.
Använd annonsen och gör en inköpslista som pengarna
räcker till.
Glöm inte toalettpapper!
Jämför varandras listor. Stämmer de? Fick någon pengar
över?

9.50
14.90

49.00

Råd till läraren.
Var positiv till kreativa och roliga lösningar på problemen.
T ex Det fanns bara paket med 6 rullar toapapper. så vi
köpte en sån men sålde 4 rullar till min mamma för hon
skulle ändå köpa toapapper hem.
4. 30% RABATT PÅ ALLT
Idag ger vi 30% rabatt på alla varor som finns annonserade i dagens tidning. Låt eleverna räkna ut de nya priserna
och sedan välja och motivera vilka tre varor de helst skulle
passa på att köpa.

• innehåll
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| Matematik, övningar

FÖR DE ÄLDRE

Matematik
ett språk
1. ORD UTTRYCK OCH BEGREPP
Välj en vanlig nyhetsartikel. Låt eleverna läsa enskilt och stryka
under alla ord, uttryck och begrepp som de anser har matematisk
innebörd. Alltså inte bara rena sifferuppgifter utan även begrepp
som rör storlek, hastighet m.m. (snabbare än föregående år, …
hälften så stor som … fullsatta hus )
Låt eleverna diskutera två och två och anteckna de ord och
begrepp som de är överens om har matematisk relevans.
Låt dem sedan skriva om sin ordlista och använda matematiska
tecken :
2 x storlek (dubbelt så stor),

glad
eller 50% glad (hälften så glad)
2

Resonera i klassen om vikten av att förstå och behärska delar av
matematiken för att överhuvud kunna hålla sig informerad och
kunna förhålla sig kritisk till information.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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| Matematik, övningar

%

2. PROPORTIONER, PERSPEKTIV OCH GEOMETRI.
Leta bilder i tidningen som visar t ex byggnader, platser,
torg, idrottsarenor eller liknande. Låt eleverna berätta
vad de ser på bilden, men även vad de inte ser (utanför
bilden eller på baksidan). Låt sedan eleverna rita en
bild av motivet, men ur ett annat perspektiv (uppifrån,
bakifrån).
Diskutera resultaten. Saknas något? Är proportionerna
bra? Har eleverna uppfattat baksidan likadant, eller ser
de olika saker där?

B. Diskutera hur man kan vinkla budskapet i statistik
genom att välja skala eller beskära diagram på ett
särskilt sätt. Eleverna väljer sedan varsitt diagram och
förändrar detta så att det sänder andra signaler till läsaren än det ursprungliga.

Vilka geometriska termer behöver de kunna för att i ord
beskriva sina bilder?

• innehåll

Tidningen i praktiken |

3. NYHETSGRAFIK / STATISTIK
A. Låt eleverna välja olika sorters diagram ur dagstidningar. Alltifrån grafiska bilder av väder till diagram över
tillväxten. Låt eleverna börja med att tolka och redogöra
för informationen i diagrammen utan att läsa tillhörande
artiklar och formulera följdfrågor om sådant som de inte
kan utläsa ur diagrammen.
Eleverna läser sedan texten och försöker finna svaren
på följdfrågorna.

20

| Matematik, övningar

Svenska
och moderna
språk
Tidningsläsning ger viktig information
och därigenom större möjlighet att delta
i samhället, men tidningsläsning ger
också naturliga tillfällen till språklig
träning. Här kommer några språkövningar med tidningen som redskap.
De syftar bland annat till att öka
elevernas kunskaper om tidningstexter.

• innehåll
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| Språk, övningar

FÖR DE YNGRE

Samla ord
GÖR EGNA ORDLISTOR MED TIDNINGSORD
SOM STÅR FÖR NÅGOT SÄRSKILT.
1. Se till att varje elev får en dagstidning, gamla eller nya spelar
ingen roll.
2. Låt eleverna klippa ut ord i olika kategorier:
• svåra ord som jag kan läsa
• ord som jag inte kan läsa
• ord som jag vill lära mig att stava
• ord som är vackra
• ord som jag inte förstår
• ord som skrämmer
• ord som börjar på min bokstav (förnamnets första)
• ord som jag känner igen
3. Klistra upp orden i en skrivbok på olika sidor, en för varje kategori.
4. Hitta det bästa ordet i varje kategori och redovisa i klassen.
Variant: Istället för skrivbok att klistra in i kan man använda lösblad i
olika färger. Klassen kan också jobba gruppvis med stora papper och
klistra upp orden gemensamt.

• innehåll
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| Språk, övningar

FÖR DE YNGRE

DAGENS ROS
Vem i dagens tidning förtjänar dagens ros?
1. Gå gemensamt igenom innehållet i en dagsfärsk tidning
2. Välj tillsammans en positiv artikel och läs den högt och noga så att
eleverna förstår
3. Låt eleverna:
• Skriva vad personen gjort
• Skriftligt motivera varför de tycker att det är så bra
• Rita också en ros
Varianter: Liknande uppgifter kan utföras där eleverna ger dagens ris,
hittar dagens roligaste nyhet, bästa bild, bästa rubrik, osv.

• innehåll
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| Språk, övningar

FÖR DE YNGRE

TIDNINGSPRAT
En flexibel uppgift som kan användas på alla nivåer, här som enkel
startövning.
1. Inled med ett samtal om dagens tidning. Berätta hur du själv läser
tidningen och hur du kan hitta i den. Använd förstasidan – tidningens
skyltfönster – som utgångspunkt för samtalet.
2. Dela sedan ut tidningar till eleverna i klassrummet – beställ i god
tid – och låt eleverna bläddra och ta sig tid att läsa vad de vill. Gå
runt och hjälp till.
3. Sammanfatta när du märker att eleverna börjar bli klara. Eleverna
får kommentera det de tyckte var mest intressant. Etablera några tidningsord som ni kan ha nytta av senare: rubrik, text, artikel, bild, bildtext, annons etc.
4. Låt gärna tidningspratet återkomma och bygg ut efterhand. Det är
inte nödvändigt med mer än en tidning i klassrummet, den kan läsas
av många.
Variant: Klipp ut de nyheter som intresserar eleverna och sätt upp på
väggen, gärna en varje dag. Sammanfatta i slutet av veckan och låt
eleverna skriva om en valfri nyhet.
FOTO: JACOB FORSELL

• innehåll
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| Språk, övningar

FÖR ALLA

KLIPP TILL OCH STUVA OM
En övning som kan göras på många olika sätt och är ganska
enkel att utföra.
Gör så här:
1. Klipp ut ett antal rubriker från en dagstidning som helst är
några dagar gammal. Spara resten av artiklarna som hör till.
2. Klistra upp rubrikerna på ett papper och kopiera till
eleverna.
3. Låt eleverna välja en eller flera rubriker och skriva en egen
tidningstext.
4. Redovisa gemensamt och jämför med orginaltexterna.
Varianter: Kan göras med bilder och rubriker, bilder och
bildtexter, ingresser och artiklar osv.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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FÖR DE ÄLDRE

TEXTANALYS
Här lär sig eleverna att snabbt hitta information i tidningstext och att
skriva egna notiser.
1. Välj en notis ur dagens tidning. Läs upp den eller visa den på overhead.
2. Låt eleverna gemensamt hitta svaren på frågorna vad, var, när,
vem, hur och varför i texten.
3. Skriv egna notiser om något som är aktuellt eller som eleverna
själva har varit med om. Utgå från de sex journalistiska frågorna.
Redovisa som väggtidning.
Varianter: Analysera fler notiser individuellt. Analysera ingresser på
liknande sätt. Skriv om en artikel till notis där bara det nödvändigaste
finns kvar.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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FÖR ALLA

BILDANALYS
Dagstidningens bilder förmedlar känslor som kan vara svåra att sätta
ord till.
1. Samla bilder från tidningen, gärna dagsaktuella.
2. Gör tillsammans en lista med ord under varje bild för att beskriva
den.
3. Låt eleverna välja en av bilderna och skriva om den med hjälp av
orden.
Variant: Kan med fördel göras på andra språk!

Faximil ur Stockholm City 17/10 2005

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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FÖR DE ÄLDRE

LÄS TILLSAMMANS

UTRIKESKORRESPONDENTEN

En övning som förbättrar läsförståelsen.

Eleverna är engelska journalister och ska referera vad som
händer i Sverige

1. Låt eleverna välja och läsa valfri artikel ur dagens tidning.

1. Klipp ur ett antal notiser med lokala och inrikes nyheter
ur dagens tidning.

2. Artikeln ska återberättas för en kamrat, som också ska
berätta om sin artikel.

2. Dela ut notiserna till eleverna, som individuellt eller två
och två ska rapportera vad som händer i Sverige på engelska.

3. Redovisa och kolla att alla kunde förstå vad kompisen
berättade. Diskutera och förklara det som var svårt att förstå och visa hur tidningsartiklar är uppbyggda.

3. Redovisa gärna muntligt – kanske som ett radioprogram.

Variant: Gör likadant med hela klassen på en gång. Högläs
en artikel ur dagens tidning. Förklara svåra ord och ta tillsammans fram det viktigaste ur artikeln. Sortera det i spalter på skrivtavlan med hjälp av de journalistiska frågorna:
vad, var, när, vem, hur och varför.
Övningen fungerar bra ihop med ”Tidningsprat”,
se sidan 24.

• innehåll

Tidningen i praktiken |

Variant: Kan lika gärna utföras åt andra hållet –- engelska
till svenska – och i andra språk. Kan byggas ut efterhand
med hela artiklar, väderprognos, kultur osv.
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So
Är det något en dagstidning är fylld med
så är det samhällsinformation. Dagligen
kan du hitta texter och bilder som beskriver vad som händer i ditt närsamhälle,
men också skildringar från vår omvärld. I
det här avsnittet får du förslag på fem
övningar i samhällskunskap som du kan
använda i din undervisning.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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FÖR DE YNGRE

JA OCH NEJ
En övning som hjälper eleverna att hitta och minnas vilka nyheter
som behandlas under en dag.
1. Ge eleverna ett exemplar av en dagsfärsk tidning.
2. Eleverna bläddrar och läser.
3. Be eleverna lägga sina tidningar åt sidan.
4. Genomför en tävling där läraren ställer olika påstående om
tidningen, påståenden som eleverna sen ska svara ja eller nej på.
Exempel på påståenden:
• Det fanns en helsidesannons i dagens tidning.
• Tv-programmet stod långt fram i tidningen.
• Det fanns en bild på ett barn i dagens tidning.
• Väderkartan fanns på första sidan.
• De viktigaste nyheterna fanns på första sidan.
• Vår skola var med i dagens tidning.
• Reportrarnas namn fanns med efter de långa nyhetstexterna.
• På alla sidor fanns både nyhetstexter och annonser.
Variant: Istället för att svara ja eller nej på påståendena kan eleverna
svara med hjälp av röda och gröna lappar. Den gröna symboliserar
ja/rätt och den röda fel/nej. Med lapparna blir samtliga elever delaktiga i varje påstående.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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FÖR ALLA

DRAMATISERA EN NYHET
Försök att variera sättet att behandla nyheter för att inte
fastna i statiska modeller.

GÖR EN SERIESTRIPP
Eleverna ska berätta en tidningstext i form av en
seriestripp.

1. Ge eleverna ett exemplar av en dagsfärsk tidning.

1. Ge eleverna ett exemplar av en dagsfärsk tidning.

2. Låt eleverna gruppvis finna en nyhet som går bra att
dramatisera.

2. Låt dem söka efter texter som det går att göra en
serie av.

3. Låt eleverna repetera den valda nyheten så att de kan
spela upp nyheten för sina klasskamrater.

3. Eleverna tecknar en serie med minst tre rutor.

4 Spela upp för varandra och låt åskådarna gissa vad
det handlar om.
5. Läs sedan texten högt och samtala om händelsen,
till exempel utifrån följande frågor:
Vad säger rubriken?
Var det en bra eller dålig nyhet?
Vilken information fanns eller fanns inte i dramatiseringen?
Vilka alternativa slut kan man tänka sig?

4. Diskutera serierna. Har de fått fram nyheten? Fattas
någon viktig information? Är det lättare eller svårare att
förstå nyheten i serieform? Varför?
Variant: Eftersom uppgiften kan ta olika lång tid att
genomföra kan uppgiften med fördel användas som
extrauppgift och kan plockas fram vid behov.

Variant: Om du vill att dramatiseringarna ska handla om
ett visst tema eller om du vill undvika att fler grupper väljer samma nyhet, kan du välja nyheter i förväg och lotta
ut till grupperna.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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FÖR DE ÄLDRE

BEVAKA VÄRLDEN
Ett enkelt sätt att åskådliggöra varifrån nyhetsrapporteringen kommer.
Arbeta i grupp eller enskilt.
1. Gör overheadkartor som föreställer Sverige, Europa och världen.
2. Dela ut kartorna till eleverna.
3. Dela ut dagsfärska tidningar.
4. Låt eleverna leta nyheter från de olika områdena och markera
varje nyhet med en prick på kartan.
5. Redovisa och diskutera resultaten. Var hamnar de flesta prickarna? Var på kartorna blir det tomt? Varför är det så?
Variant: Följ upp undersökningen med ett arbete kring de nyhetsbyråer som finns runtom i världen till exempel Reuters, AP eller AFP. Vad
är en nyhetsbyrå? Vilken nyhetsbyrå är störst i Sverige? Gå in på
deras hemsida och se vilka tjänster de erbjuder.

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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Är nyheter positiva, negativa
eller neutrala?
ATT UNDERSÖKA HUR FÖRDELNINGEN ÄR
MELLAN OLIKA SLAGS NYHETER
1. Dela in eleverna i grupper om fyra.
2. Ge dem dagsfärska tidningar.
3. Grupperna letar efter positiva, negativa och neutrala nyheter.
4. De klipper ut nyheterna och klistrar upp dem på ett stort pappersark under respektive rubrik: positivt, negativt och neutralt.
5. Låt grupperna redovisa och motivera sina resultat.
6. Diskutera utfallen. Vad är positivt och vad är negativt? Kan samma
nyhet bedömas olika av olika personer? Vilken roll spelar rubriken för
hur nyheten uppfattas? Vilka tre råd skulle klassen vilja ge den som
väljer nyheterna?
Variant: Uppgiften kan med fördel utföras under en längre tid och
även temarelaterat. Hur ser till exempel kommunbevakningen ut
under en vecka? Är den positiv, negativ eller neutral?

• innehåll

Tidningen i praktiken |
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