
Tidningsveckan 2014

Lär känna en politiker

Moment A – introduktion
Uppmana eleverna att intervjua en politiker i de-
ras närhet. Det kan vara en förälder, eller någon 
annan som de känner. Titta också efter lämpliga 
kandidater i listorna till lokalvalet.

Moment B – fördjupning
1. Intervjua någon elev för att ge exempel på hur 
man ställer frågor och följdfrågor.
2. Gör en gemensam tankekarta, med förslag 
på frågor till intervjun. Diskutera vilka frågor som 
är angelägna att ställa till en politiker. Enas om 
några angelägna frågor som alla ska försöka få 
svar på. Förslag:
- Varför arbetar du politiskt? 
- Hur blev du intresserad av politik? 
- Vad är det bästa med ditt parti? 
- Vilka är dina hjärtefrågor? 
- Hur kan du driva dem?
3. Ge exempel på tidningstexter som växlar mel-
lan direkt och indirekt tal.
4. Introducera begreppet ”pratminus”, som är 
journalistikens synonym till talstreck.

Moment C1 – aktivitet, samla information med 
hjälp av en intervju
Intervjun bör genomföras i par. Under intervjun 
hjälps eleverna åt att ställa frågorna, lyssna, ställa 
följdfrågor, anteckna och ta bilder. 
Glöm inte att ta reda på fakta om politikern 
(namn, ålder, yrke, partitillhörighet).

Moment C2 – aktivitet, skriv en tidningsartikel
Efter intervjun skriver eleverna var sin tidningstext 
och redigerar sedan en tidningssida i datorn. 
Dessa sidor kan ingå i en tidning om valet, eller 
bara anslås som en väggtidning. 

Moment D - uppföljning
1. Låt eleverna läsa upp texterna för varandra i 
mindre grupper.
Analysera enligt modellen ”two stars and a wish”.
2. Läs upp några texter för klassen och lyft fram 
likheter och skillnader i svaren på frågorna som 
politikerna har besvarat.
3. Avsluta med att utmana eleverna: 
- Om du vore politiker, vad skulle du vilja förändra 
i samhället?
4. Kontakta lokaltidningen och berätta om ert 
arbete!

Bakgrund
Nyhetsmedier
Följ tidningar på nätet, eller på papper, för att 
hitta dagsaktuellt material till arbetet.

Intervjuteknik
http://www.mediekompass.se/arkiv/lek-
tionstips/tidningsveckan/2009-utan-medi-
er-vad-haender/837-sa-arbetar-en-journalist-1 

Two stars and a wish
Bedömningsteknik som aktiverar eleverna som 
lärresurser för varandra: 
http://www.bedomningforlarande.se/formativap-
rocesser/5/3
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