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Analysera personporträtt
I den här övningen får eleverna lära sig att kritiskt läsa personporträtt i dagstidningar,
och öva på att själva förbereda sitt personporträtt.
I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik
och det journalistiska skrivandet: Länk!
Läraren förbereder genom att samla ett passande antal tidningsartiklar med
personporträtt, till exempel förra årets vinnarbidrag till Unga Journalistpriset.
Personporträttet, som är skrivet av Felix Rapacioli och Tobias Broman på Nya Elementar
i Bromma, handlar om 79-åriga Gloria, som var den första svarta amerikanen som fick gå
i skola med vita personer. Du hittar texten här.

Välj ett eller flera personporträtt läs och undersök följande:







Miljön. Beskrivs miljön, där intervjun genomförs? Var i artikeln? Ge exempel?
Personens utseende, personliga drag eller speciella egenheter? Ge exempel.
Vilka fakta finns med om personen? Ge exempel
Vilket fokus har artikeln? Privatpersonen, yrkesmänniskan, en specifik händelse,
annat?
Hur slutar artikeln? Varför har skribenten valt att sluta så?
Finns bild/er till artikeln? Förstärker bilden något som beskrivs i artikeln?

Att diskutera:
Används yttre faktorer som miljö eller utseende för att förstärka vissa drag hos
personen?
Skiljer sig porträtten åt beroende på vilken slags person det gäller? Hur skildras
exempelvis män respektive kvinnor? Förstärker artikeln känslan av makt eller utsatthet,
framgång eller misslyckande?
Är det, baserat på vad som framgår, en rättvis bild som målas upp? Är den kanske
förskönande?

Förbered ditt eget personporträtt




Gör en kom ihåg lista om vad du ska lägga märke till under intervjun (rummet,
ljud, kläder osv).
Välj en intervjuperson som du helst inte känner. Bestäm vilket fokus du ska ha
(arbetet, en resa, fritidsintressen osv).
Anteckna några intervjufrågor som du absolut vill ha svar på.
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Genomför intervjun, ställ följdfrågor, som du vill ha svar på även om du inte skrivit
ner dem.
Kom ihåg kamera om du vill ha bild. Försök att ta en bild, som stämmer med dina
intryck av personen.

Skriv ditt personporträtt
Sätt upp text och bilder i klassrummet så att alla kan läsa. Diskutera vad som blev bra
och vad som skulle kunna förbättras. Förbättra din text enligt den respons du har fått
innan du skickar in ditt personporträtt tillsammans med dina bilder till Unga
journalistpriset 2022.
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