
På minibladet.se hittar du dagligen nyheter anpas-
sade för barn. Nyheterna finns i tre språkliga nivåer 
samt med talsyntes i tre hastigheter. 

Här följer en kort guide med förslag på hur man 
kontinuerligt kan jobba med Minibladet varje vecka. 
Du får även veta mer om vår Reporterskola.

Välkommen 
till MiniBladet!

MiniBladets egna journalister väljer och utformar 
nyheterna så att de ska väcka nyfikenhet och 
inspirera till läsning. Biblioteket ger varje vecka 
en nyhet i form av ett boktips.

Under fliken Nyheter finns fördjupningar. Varje 
vecka införs ett självrättande nyhetsquiz som visar 
hur väl man har hängt med i nyhetsflödet. En nyhet 
förses med en tilläggsartikel där begrepp förklaras 
och händelser reds ut. I veckans samtalsartikel finns 
frågor att diskutera eller fundera över.  

Den 1 april är nyheten ett aprilskämt som leder 
vidare till ett material på minibladet.se om källkritik  
– Är det möjligt?

Även andra flikar lockar varje ny vecka till läsning 
och delaktighet på minibladet.se. 

l Veckans fråga  – här får du/barnen tycka till och 
kan skicka in en egen fråga. 

l Månadens kändis – varje vecka finns ny textdel, 
ett nytt hemligt meddelande samt en kändisfråga 
som även MiniBladets läsare kan svara på. 

l Minja och Mino är främst för de yngre barnen och 
här finns bildserier, lätta korsord, Finn fem fel med 
mera. 

l Vuxensidan - här finns inspirationsmaterial 
och tips till lärare, bland annat en powerpoint 
varje vecka för att arbeta med News of the day. 
I Veckans vuxenartikel berättar ibland andra lärare 
hur de jobbar med MiniBladet. 

l Reporterskolan – Här kan barnen lära sig hur man 
skriver olika typer av journalistiska genrer, arbetar 
med källkritik med mera med målet att kunna göra 
sina röster hörda och bli publicerade på riktig. 

Arkiv längst ner
Alla sidor uppdateras varje vecka men vill man 
jobba mer kan man hitta tidigare material längst 
ner i arkivet på alla MiniBladets flikar. 

På nästa sida finns ett arbetsmaterial som du som 
lärare kan anpassa till din undervisningssituation. 
Någon vecka kanske barnen gör nyhetsquiz, en 
annan kanske de arbetar med Månadens kändis. 

Om du vill kan du använda samma upplägg och 
samma frågor varje vecka, eftersom innehållet på 
minibladet.se uppdateras varje vecka.

Det finns även ett färdigt arbetsblad med färre 
frågor, en kortversion med frågor som också kan 
användas direkt varje vecka. Detta färdiga arbets-
blad passar även för yngre barn.

Det här hittar du på MiniBladet

Elevmaterial

Fritt från reklam!



START
Börja med att gå in på minibladet.se. 
Klicka på valfri tidning.

DAGENS NYHET
Nu är du inne på MiniBladets hemsida . Här läggs de 
senaste nyheterna upp. Klicka på artikeln högst upp.

1. Läs först rubriken. Vad tror du artikeln kommer 
att handla om?
2. Läs hela artikeln. Vad handlar den om?
3. Tycker du att bilden passar till texten? 
Varför/varför inte?
4. Finns det några citat med i texten? Alltså en 
replik där någon säger någonting? Ett citat börjar 
alltid med det här tecknet: –.
5. Vad har du lärt dig efter att du läst artikeln?
6. Kan du sammanfatta artikeln i en kort text?

TIPS! Klicka på fliken REPORTERSKOLAN. Gör 
alla övningarna till Skriva del 1, som handlar om 
hur en artikel är uppbyggd. Övningarna finns i två 
svårighetsgrader: LÄTT och MEDEL.

VECKANS NYHETSQUIZ 
Klicka på den röda fliken som heter NYHETER. För 
att klara quizet behöver du läsa några fler nyheter.

1. Läs nyheterna som vi har publicerat under den 
senaste veckan. 

2.Klicka sedan på rutan VECKANS NYHETSQUIZ 
i högerspalten och svara på frågorna.

Behöver du läsa nyheterna igen? Tryck på tillbaka- 
knappen och läs nyheterna en gång till.

VECKANS SAMTALSARTIKEL
Klicka på den röda fliken som heter NYHETER igen. 
I högerspalten hittar du en ruta som heter ARTIKLAR 
MED DISKUSSIONSFRÅGOR.

1. Läs den senaste artikeln och svara på de tre 
frågorna längst ner. 
2. Diskutera dina svar med en kamrat.

BOKTIPS
Under NYHETER i  högerspalten hittar du en ruta 
som heter BOKTIPS. 

1. Vilket är veckans boktips? Läs om boken. Skulle 
du vilja läsa den? 
2. Leta efter andra boktips, och välj en bok som 
du tycker verkar intressant. 

KÄNDIS
Klicka på den gröna fliken som heter KÄNDIS. 
Varje månad har vi en ny kändis på MiniBladet. 
Varje vecka kommer en ny del. 

1. Vem är månadens kändis just nu?
2. Vad tycker du är särskilt intressant i veckans 
artikel om kändisen?
3. I högerspalten kan du se veckans kändisfråga. 
Det är en fråga som både kändisen och en av Mini-
Bladets läsare har svarat på. Vad är ditt svar?
4. Varje vecka skickar kändisen också med en hemlis 
att klura ut. Den hittar du längst ner på sidan. Kan du 
klura ut vilket ordet är?
5. Titta i arkivet längst ner under Kändisfliken. Välj 
en kändis som du vill läsa om. Vem valde du? Fanns 
det något som du tyckte var intressant i texten?

VECKANS FRÅGA
Klicka på den rosa fliken som heter VECKANS 
FRÅGA. Varje vecka skickar en av våra läsare in en 
fråga till oss. Här kan du också skicka in din egen 
fråga.

1. Svara på frågan genom att klicka på ett av 
alternativen.
2. Skicka in din egen fråga.   

MINJA OCH MINO
Klicka på den blå fliken som heter MINJA OCH 
MINO. Med Minja och Mino kan du lära dig nya saker 
genom att knåpa och pyssla. Varannan vecka finns 
det en ny bildserie, men de andra övningarna under 
fliken uppdateras varje vecka. 

1. Läs bildserien och svara på frågorna. Du kan även 
lyssna på texten.
2. Klicka på BOKSTAVJAKTEN. Hur många bokstäver 
finns det i bilden?
3. Klicka på FINN FEM FEL. Hittade du alla fem felen?
4. Gör veckans korsord. Vilket ord bildar de gröna 
rutorna?
5. Under korsordet hittar du också äldre korsord. 
 Gör gärna några fler!
6. Klicka på MÅLA OCH RITA. Skriv ut bilden med 
Minja och Mino och färglägg den.

Följ med på en tur genom MiniBladets olika rum!



Gå in på minibladet.se. 
Klicka på valfri tidning.

Nu är du inne på MiniBladets hemsida. Här 
kommer de senaste nyheterna upp. Klicka på 
artikeln högst upp.

1. Vad kan du se på bilden?
2. Läs artikeln. Vad handlar den om?

På MiniBladet hittar du dagliga 
nyheter på lätt eller medelsvår 
nivå. Du kan också lyssna på 
nyheterna. Det finns även mycket 
annat på minibladet.se. 

När du arbetar med frågorna 
nedan lär du känna MiniBladet. 
Du kan arbeta med samma frågor 
varje vecka, men svaren blir för-
stås nya.

Följ med på en resa genom 
MiniBladets olika rum!

Klicka på den röda fliken som heter NYHETER. 
För att klara av quizet behöver du läsa några 
fler nyheter.

3. Läs nyheterna som vi har publicerat under 
den senaste veckan.
4. Klicka sedan på rutan VECKANS NYHETS- 
QUIZ i högerspalten och svara på frågorna.

Behöver du läsa nyheterna igen? Tryck på 
tillbaka-knappen och läs nyheterna en gång till.

Klicka på den gröna fliken som heter KÄNDIS. 
Det finns nytt innehåll varje vecka. 

5. Vem är månadens kändis just nu? 
6. Vad handlar denna veckans text om?
7. I högerspalten kan du se veckans kändisfråga. 
Vad är ditt svar på frågan?
8. Varje vecka skickar kändisen också med en 
hemlis att klura ut. Den hittar du längst ner på 
sidan. Kan du klura ut vilket ordet är?

Klicka på den rosa fliken som heter VECKANS 
FRÅGA. Varje vecka skickar en av våra läsare in 
en fråga till oss. 

9. Svara på frågan genom att klicka på ett av 
alternativen. 
10. Skicka gärna in din egen fråga! 

Klicka på den blå fliken som heter 
MINJA OCH MINO. Med Minja och 
Mino kan du lära dig nya saker genom 
att knåpa och pyssla. 

11. Gör veckans korsord. Vilket är 
ordet? 
12. Under korsordet hittar du också 
äldre korsord. Gör gärna några fler! 

KÄNDIS

VECKANS FRÅGA

MINJA OCH MINO

NYHETER & QUIZ

Välkommen till MiniBladet!

BÖRJA 
HÄR!

Gör vårt 
quiz och 

klura på en 
hemlis!



Under den gula fliken Reporterskolan finns övningar 
och material för klasser som vill utveckla och eta-
blera en egen redaktion och utbilda Minireportrar. 
Men Reporterskolan är också användbar för de som 
är aktiva på sociala medier. Källkritik är ett viktigt 
inslag i Reporterskolan.

Reporterskolans innehåll i korthet:
l Känsla för nyheter
l Artikelns delar
l Att ställa frågor
l Bild och text i samverkan
l Journalistiska genrer
l Filma
l Källkritik och källtillit

Reporterskolan finns också som läromedel utgivet 
på Natur och Kultur.

Om du vill veta mer om Reporterskolan, 
kontakta MiniBladets journalist, Anna Hultberg, 
på anna@minibladet.se

Tips från andra lärare
Under den blå fliken För vuxna hittar du 
Veckans vuxenartikel. Sök på artikelnamnen 
nedan på minibladet.se för att läsa om hur andra 
lärare har arbetat med MiniBladet.

Några exempel på artiklar:
”Leif Ohlssons arbete med Reporterskolan”
”Delaktiga och nyfikna elever” 
”Alla har känt att de har lyckats”

Se gärna också filmen ”Baltzars insändare fick 
mening” på vuxensidan.

MiniBladets Reporterskola

Vill ni komma i kontakt med MiniBladet? Skriv 
till oss via vårt kontaktformulär. Det hittar ni 
under rubriken ”kontakt” längst upp på vår 
hemsida: www.minibladet.se.


