
Inspiration, workshop och 
idéutveckling för årskurs 1-9

I Kamratpostens tidningsskola får eleverna chansen att arbeta 
tillsammans med rutinerade journalister som har mångårig 
erfarenhet från Sveriges största och mest älskade barntidning. 

Lilla tidningsskolan (1 heldag)

Introduktion
Bildspel där vi tittar på KP:s innehåll och blandning av ämnen. Vi jämför olika sorters artiklar, till 
exempel insändare, intervju och faktatext. Lär oss viktiga tidningsord som ”rubrik”, ”ingress” och 
”omslag”. Tar reda på vad de fyller för funktion och hur de formuleras på ett kul och spännande 
sätt. Grundläggande bildanalys: När används foton och illustrationer? Varför?

Workshop
Varje elev gör ett omslag till en helt egen tidning. Den ska få ett namn, rubriker som beskriver 
innehållet och en omslagsteckning som lockar till läsning.

Idémöte
Vi planerar hur klassen skulle kunna göra en skoltidning. Utifrån erfarenheter från förmiddagen 
diskuterar vi innehåll, vinklar och bildlösningar. Målet är att eleverna tillsammans med läraren ska 
kunna starta en redaktion och komma igång med ett tidningsarbete på egen hand.

Utvärdering
Repetition – vad har vi lärt oss under dagen? Vad var kul? Vad verkar svårt? Alla tidningsomslag 
hängs upp och visas för klasskompisarna.



Stora tidningsskolan (2 dagar + produktion av färdig tidning)

Dag 1
Se ovan.

Dag 2
Under handledning producerar eleverna det material som planerats under idémötet. De får hjälp att 
komma på frågor till intervjuer, skriva artiklar och ta bilder.
Materialet samlas in och en proffsigt layoutad tidning produceras och levereras som pdf inom två 
veckor. Den kan sedan sättas upp som väggtidning, tryckas upp till eleverna och föräldrar samt – 
om man vill – publiceras på kpwebben.se.
 

Detta ingår i båda alternativen

Klassuppsättning av Kamratposten (en tidning till varje elev, skickas i förväg).
Instuderingsfrågor till läraren, så att klassen kan förbereda sig inför besöket.
KP-Presskort till alla elever (som ett minne och ett bevis på att man genomgått tidningsskolan).

Priser

Kostnaden baseras på Författarcentrums rekommendationer för författarbesök i skolan. Eventuell 
resekostnad tillkommer. Observera att alla skolbesök är momsfria.
Vi vill tipsa rektor/lärare att ansöka om anslag genom Kulturrådets projekt Skapande skola.

Lilla Tidningsskolan (1 heldag)
6 000 kronor

Stora tidningsskolan (2 dagar + produktion av färdig tidning)
15 000 kronor

För kommuner och hela skolor kan vi skräddarsy kurser. Hör av er för en offert och meddela 
antal elever och skolor.

Kontakt

Oskar Ekman
Rektor KP:s tidningsskola
oskar@ekmankommunikation.se

Per Bengtsson
Rektor på KP:s tidningsskola 
bengtssonp@hotmail.com

Läs mer – och se vad andra skolor uppnått i Tidningsskolan på:
http://kpwebben.se/Om KP/Tidningsskolan
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