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Title: Selvudgivet magasin af studerende 

 

Nøgleord: Skal bruges i søgefunktion på hjemmesiden #skrivefærdigheder, #udtryk #sproglig kompetence 

Varighed: En måned. 

 

Beskrivelse: 

 

I denne aktivitet skal eleverne lave et magasin. Magasinet kan blive udgivet og distribueret til resten af de 
studerende, forældrene og lærerne på skolen.. Hver gruppe af studerende vil blive bedt om at skrive en 
artikel om et tildelt emne. De studerende vil blive konfronteret med de vanskeligheder, de oplever i løbet af 
processen med at skrive artikler og nyheder 

 

Mål: 

 

Angiv de mål, du ønsker at opnå (på kort og lang sigt) 

1. Samarbejde og læringsdynamik. 

2. Motivation, som de vil opbygge gennem deres læring i samarbejde med andre. 

3. Muligheden for at udtrykke sig og forsvare argumenter over for andre. 

4. At forbedre deres sociale færdigheder i møder eller når de taler med andre klassekammerater eller 
undervisere. 

5. At udforske sproget når de skriver interviews eller artikler. 

Aktivitet(er) (Etaper): 

 

1. Foreslå dem ideen. Det første mål er at producere den første udgave af bladet til den efterfølgende 
måned fra begyndelsen af aktiviteten. Man kan bagefter diskutere, om man vil gentage processen med 
endnu en udgave af magasinet 



 

2. Spørg dem, hvad vil de gerne have med i bladet? (præmisser): 

• At det ville være af interesse for resten af dine kolleger og ansatte på skolen. 
• At det vil motivere dem til at arbejde. 

  Nogle ideer; 

 Interviews med lærere eller medarbejdere 
 videospil 
 anbefaling af bøger 
 afsnit om film 
 afsnit om musik osv. 

3. Lav arbejdsgrupper for hver sektion. Hver gruppe skal styre deres artikel, og en gang om ugen skal de have 
et møde i alle grupper hvor de udveksler ideer, udvikler indhold og forbereder dem. 

4. Udgave og layout af bladet. 

Tips til undervisere 

 

Foreslå ideen og bed om deres mening. 

Start en lille debat om de forslag, du har lavet til dem og føler de kan arbejde med. Tilpas det til deres smag, 
men altid med dit tilsyn, hvis du synes, det er hensigtsmæssigt. 

Outline de processer som de skal gennem og tilskynd selvstændighed. 

Motivation! Giv det lille skub, der får dem til at involvere sig naturligt og starte det kooperative gen i dem. 

 

Liste over ressourcer, materialer osv.  

 

Ekstern struktur 

 En for- og bagside. Udgaven vil være i papir format og fotokopieret  

Intern struktur 

Med henvisning til den interne struktur kan flere af følgende elementer tilføjes: indeks eller resumé, aktuelle 
nyheder, dagsordenen, illustrationer, interviews, ledere, rapporter, skolenyheder, interesseafsnit, breve til 
redaktøren, tegninger, bibliografi og kontaktoplysninger, mm. 



 

Evaluering/Feedback 

 

 

Evaluering fra lærere 

Hvordan vil du evaluere resultaterne af denne 
aktivitet? 

Svar her... 

Anser I denne aktivitet for at motivere eleverne til 
at øve sig i at skrive? 

Svar her... 

Mener I, at denne aktivitet er passende for eleverne 
til at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for 
at forbedre deres skrivning? 

Svar her... 

    

 


