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Storylinens namn: Tidningen
Storyline
Nyckelfrågor
Aktivitet
1.Redaktionen
Uppläsning av mail
Brainstorm
1.Vad tror ni att man
Lista
skriver om i en tidning?
Hur tycker ni att man
kan gruppera dessa?

Diskussion. Gruppen
gör en indelning på
ett papper.
Vad tycker ni att vi ska Redovisning
kalla varje grupp/
gruppvis.
redaktion?

Vilka redaktioner
tycker ni att vi ska ha
på vår tidning?

Organisation
Grupper om 4-5
Helklass

Material
Papper och penna
Blädderblock

Samma grupper

A3 papper och penna

Resultat
Lista på olika ämnen.

Varje grupp redovisar
A3-papper med
förslag.

Nästa lektion får
grupperna titta i
tidningar och jämföra
med vad de har
skrivit.

Samma papper att
göra ev. ändringar på

Varje grupp redovisar
ev. ändringar.

Klassen enas om
Helklass
vilka redaktioner som
man vill ha.

Blädderblock eller
whiteboard

Skiss att ta med på
mötet.

( I vårt fall så
träffades klassernas
lärare och pusslade
ihop de båda
förslagen.)

Blädderblock

Skiss som redovisar
de valda
redaktionerna.
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Storyline
2.Karaktärer

Nyckelfrågor
Vilka arbetsuppgifter
tror ni finns att göra på
en tidning?
Vilka olika yrken tror ni
vi behöver på vår
tidning?
Förslag: Alla får ha
Vad tror ni krävs för att
mer än ett yrke.
få jobb på en tidning?
( Man kan inte få vara Vilken utbildning
bara fotograf)
behöver man?
En korrekturläsare i
Behövs det en speciell
varje grupp.
personlighet? Vilken?
Hur tror du att din
karaktär ser ut?

Organisation
Nya grupper om 4-5

Material
Papper och penna
Blädderblock

Resultat
Lista med yrken

Brainstorm,

Samma grupper

Papper, penna,

Lista på vad som
krävs.
Redovisning

Tillverkning av
Individuellt
karaktärer. Lerhuvud
med pinnar och tyg till
kropp.

Lera, pinnar, färg,
Karaktärer
tyger, garn och pärlor.

Vad vill ni veta mer om
karaktärerna?
Ålder? (18-65)
Vad vill du att din
karaktär ska heta?

Brainstorm
Individuellt
Diskussion och lista. Helklass
Var och en gör en
berättande
personbeskrivning av Individuellt
sin karaktär utifrån
listan.

Papper och penna,
Blädderblock

A4 papper och penna

Personbeskrivningar
Redovisning av dem.

Vad är kriterierna för
ett bra tidningsnamn?
Vad tycker ni att
tidningen ska heta?
Logotyp?

Mail från
chefredaktören.
Uppdrag: Namnge
tidningen.
Förslag från varje
grupp. Röstning

Papper och penna

Lista med kriterier.
Tidningens namn

Ungefärlig ålder?

3. Tidningsnamn och
jobbansökningar

Aktivitet
Brainsstorm
Lista

Nya grupper om 4-5

Lista
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Storyline

Nyckelfrågor
Hur tycker ni att en bra
jobbansökan ska se
ut?

Läraren samlar in
Hur ser mitt presskort
ansökningarna och
ut?
fördelar jobben utefter
dem. Varje redaktion
för en redaktionschef.

Arbetsredskap?

4.Tidningens innehåll

Aktivitet
Mail från redaktören.
Uppdrag: Skicka in
ansökningar efter
vissa kriterier som
står i mailet.
Diskussion
Var och en skriver en
jobbansökan och
skickar den till redakt.
Tillverkning av
presskort med namn,
bild och arbetsplats.
Lamineras och förses
med hängband.

Organisation

Material

Resultat

Helklass

Blädderblock

Lista

Individuellt

Papper och penna

Jobbansökningar

Individuellt

Dator, digitalkamera,
lamineringsmaskin.

Personliga presskort

Anteckningsbok
papper
Ev. marmoreringsfärg

Personlig
anteckningsbok

Alla gör var sin pärm Individuellt
till en anteckningsbok
som även får en ficka
för presskortet.

Hur tror ni att man vet Brainstorm
vad man ska skriva om
i en tidning?
(Ex. tips, ringa och
fråga, telex)

Individuellt
Helklass

Papper och penna
Blädderblock

Lista
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Storyline
5.Läsare

6.Vem bestämmer?

Nyckelfrågor
Vad tror ni att den här
läsaren vill läsa i en
tidning?
Var uppmärksam på
könsrollerna.

Aktivitet
Brainstorm

Vilka vill vi ska läsa vår
tidning? Målgrupper?
Vad tycker ni är viktigt
att skriva om i vår
tidning?

Varje
Redaktionsgrupper
redaktionsgrupp
funderar på vilka som
kan tänkas läsa deras
sidor och vad de vill
skriva om.

Vem tror ni bestämmer Gruppdiskussion
vad man får skriva i
tidningen?
Får en tidning skriva
vad den vill ?
Vad tror ni?
Helklassdiskussion
Ta reda på fakta

Organisation
Nya grupper om 3

Nya grupper om4-5

Material
Urklippt ansikte med
namn, ålder och yrke
och hobby + plats att
skriva på.

Resultat
Redovisning med
hjälp av projektor.
Visning av inskannad
bild.

Papper och penna

Lista på möjliga
nyhetsämnen.

Papper och penna

Redovisning av
hypoteser.

Telefon, tidningar,
Internet.

Redovisning av fakta.
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Storylinens namn: Tidningen
Storyline
Nyckelfrågor
7.Redaktionsarbete
Hur tror ni att en dag
ser ut på en
tidningsred.?
När börjar man?
Jobbar alla samtidigt?
Vem gör vad?

8. Fotografierna

9. Reklam

Aktivitet
Gruppdiskussion
Presentation av
scheman.

Organisation
Samma grupper
Helklass

Mail från chefred. med Redaktionsgrupper
olika nyhetsuppslag,
(Pressmeddelande
deadline).
Varje redaktionsgrupp
delar upp arbetet och
börjar jobba med
artiklar m.m.
Hur tror ni att man vet Tre olika fotografier
Nya smågrupper
att ett fotografi är
anländer till
äkta?
Tidningen. En frilansjournalist vill sälja
Tror ni att det går att
dessa till tidningen. Ett
lita på ett foto idag?
av korten är fejkat.

Material
Papper och penna

Resultat
Dagsscheman som
sätts upp.

Papper och penna,
Tidningsartiklar som
datorer, digitalkamera skickas till
chefredaktören som
färdigställer tidningen.

Fotografier, papper
och penna

Källkontroll
Verklighetsanalys

Hur ska en annons se Diskussion som följs
Grupper som ovan
ut för att sälja bra?
av att gruppen får leta
i tidningar och ta fram
bra exempel.

Tidningar, saxar, stora Redovisning med
papper att sätta upp
motivation varför de är
på.
bra.

Vad har reklamen för
budskap?

Reklambilder

Varje grupp får några
reklambilder där de
ska säga vad de tror
att budskapet är.

Nya grupper

Redovisning av bild
plus text om budskap.
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Storyline

Nyckelfrågor

Aktivitet

Organisation

Material

10. Tidningstyper

Tror ni att det spelar
någon roll hur
tidningen är
finansierad?

Varje grupp jämför
olika typer av
tidningar.

Grupper som ovan

Gratistidningar,
lösnummerstidningar
och
prenumerationstidn.

Diskussion

Helklass

Blädderblock

Lista

Varje grupp tillverkar
en löpsedel för
Tidningen.

Redaktionsgrupper

Papper, penna,
färger/dator.

Lämnas till chefred.

11. Löpsedlar

12. Slut

Mail från chefred.
Vem gör den bästa
löpsedeln?

Fest med föräldrarna

Planeringsmatris om en Tidning version nr 1 2006-06-20
Uppdaterad version 2008-01-07
Ulrika Ljung och Peo Ljungqvist

Resultat

