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1 Inledning
MiniBladets tillgänglighetsprojekt har, såsom alla stora projekt, haft både med- och
motgångar, men projektet har framför allt bidragit med många nya insikter och åtgärder
på MiniBladet. Inom loppet av drygt ett år har vi hunnit omforma hela vår webbplats, vi
har skapat en ny plattform – Reporterskolan – där alla barn kan delta på lika villkor, vi
har haft samarbeten med skolklasser och föräldrar, vi har haft testgrupper av barn som
har testat MiniBladet och dess övningar och vi har på redaktionen tillämpat ett helt nytt
tillgänglighetstänk. Nu blickar vi framåt, både för MiniBladet i sin helhet och för vårt
tillgänglighetsarbete, och har som mål att kunna fortsätta utveckla oss ytterligare.

2 Allmän information
Företag/Organisation: Läs och Lär McShane Education AB
Projektnamn:
Författare av detta
dokument:

MiniBladet – ett nyhetsmaterial för ALLA barn
Maria McShane och Anna Folkesson

Projektets tidplan
(från datum – till
datum)

2016-06-01 – 2017-09-30

3 Sammanfattning
3.1 Positiva effekter
Projektets utfall är väldigt positivt. För MiniBladets egen del har det bland annat visat
sig i ett ökat antal användare och större deltagande från användare, och framför allt har
deltagandet från projektets primära målgrupp (barn med funktionshinder, läs- och
skrivsvårigheter eller svenska som andraspråk) ökat.
Projektets positiva effekter sträcker sig dock utanför MiniBladets direkta omgivning, till
exempel har vi i våra testgrupper sett ett ökat intresse för nyheter och
omvärldsbevakning, och vi har i vårt utvärderingsarbete även kunnat konstatera att
MiniBladet kan spela en viktig roll i att skapa nya vanor, både i skolan och hemma. I det
delprojekt vi genomförde tillsammans med barn med svenska som andraspråk såg vi
också att MiniBladet kan vara ett viktigt verktyg för att utveckla sin språkförmåga.
Att öka barnens egen delaktighet har alltid varit ett viktigt mål för MiniBladet, och inom
ramarna för det här projektet har vi även sett positiva effekter gällande detta. I och med
ökade möjligheter för barnen att bidra till MiniBladets innehåll, samt nya arbetssätt på
MiniBladet för att samla in barns åsikter har delaktigheten ökat markant.
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För att mäta de positiva effekterna har vi både utgått från statistik, vi har gjort
djupintervjuer med våra testgrupper samt haft enkäter både till testgrupper och till
gemene användare.

3.2 Övriga erfarenheter
MiniBladet var redan etablerat när det här projektet drog igång, och att arbeta med
anpassning till en målgrupp som inte har så lätt att ta till sig text och bild (ännu) var
redan en självklarhet för oss. Men att även ta hänsyn till sådana saker som syn- och
hörselnedsättning innebar ett nytt steg, och vi har i redaktionen lärt oss mycket om
detta. Eftersom vi under året har haft testgrupper med ett större antal barn än tidigare
har vi också tagit med oss mycket lärdomar från arbetet med att utvärdera tillsammans
med barn.

3.3 Sammanfattning resultat
Projektet har resulterat i många saker, bland annat nya samarbeten för MiniBladet och
nya arbetssätt på redaktionen. Men de primära resultaten har varit den nya versionen
av minibladet.se, och utvecklingen av Reporterskolan. Minibladet.se har fått ny layout
och till viss del ny struktur, men framför allt har sidan granskats och testats utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv vilket har gjort att webbplatsen nu har en ökad tillgänglighet
för barn med bland annat hörsel- och synnedsättningar. Reporterskolan utgjorde ett av
projektets huvudmål och har bland annat bidragit till ökad delaktighet och ökat intresse
för omvärldsbevakning. Även i utvecklandet av Reporterskolan har
tillgänglighetsarbetet funnits med, och samtliga övningar har testats utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv. Reporterskolan har sedan utvärderats i våra testgrupper, där
feedbacken från deltagarna var rungande positiv. Genom Reporterskolan fick även
deltagarna möjlighet att få sina berättelser publicerade, både på minibladet.se och i
samarbetande dagstidningar.

4 Bakgrund
MiniBladet grundades av Maria McShane eftersom hon såg ett behov: det fanns inget
enkelt och gratis för nyhetsmaterial för yngre barn där de kunde ta del av nyheter på
sina egna villkor. MiniBladets mål är att vara barnens eget nyhetsmaterial (för barn 3-12
år), och locka till läsning och reflektion. MiniBladet har redan från början haft en
inkluderande ambition: att alla barn ska bli delaktiga och erbjudas ett gratis reklamfritt
nyhetsmaterial och att barn med behov får stöd i sin läsning.
Syftet med detta projekt har varit att tillgänglighetsanpassa MiniBladet för ännu fler
målgrupper som har behov av stöd samt aktivt arbeta för att nå och göra nya
målgrupper delaktiga med mål att skapa nya läsvanor. Här följer en sammanfattning av
de huvudtankar som projektet initierades utifrån:






Vi vill locka till läsning och språkutveckling genom anpassade och intressanta
texter.
Vi kan locka ovana läsare till läsning genom att erbjuda dem en väg in.
Genom spännande, och anpassad, läsning finns större möjlighet för att bygga ett
intresse för nyheter, vilket leder till att barnens omvärldskunskap ökar.
Det finns en längtan bland barn att synas och höras – som vi vill ta fasta på.
Delaktighet i ett demokratiskt samhälle innebär att kunna göra sin röst hörd –
här behövs en kanal för barnens röster.
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Då vi vill rikta oss till alla barn i åldersgruppen måste MiniBladet
tillgänglighetsanpassas, vilket vi vill göra utifrån barnens egna behov och med
hjälp av experter som har arbetat med dessa barn.
Barn har nya digitala vanor i hemmet – ett behov som behöver mötas både hos
barn och föräldrar.

5 Syfte och målgrupp
Syftet med detta projekt har varit att tillgänglighetsanpassa MiniBladet för ännu fler
målgrupper som har behov av stöd, samt aktivt arbeta för att nå och göra dessa nya
målgrupper delaktiga med mål att skapa nya läsvanor. Ytterligare ett mål var att
MiniBladets dagliga arbete ska präglas av ett tillgänglighetstänk, bland annat genom att
redaktionen utbildas i frågorna.
MiniBladet ville även inom ramen för projektet uppmuntra barn att bli lokala reportrar.
Under projektet var målet att färdigställa och utveckla det redan påbörjade materialet i
Reporterskolan så att det även ger stöd för läsare med särskilda behov att kunna
rapportera om sin omgivning med extra fokus på ämnet "Aktiv fritid" som
reportageserie.
Syftet har uppnåtts genom en omarbetning av minibladet.se samt lansering av
Reporterskolan. På så sätt har vi ökat tillgängligheten och möjligheten till delaktighet. I
samband med detta arbete har också nya kontakter knutits och vi har nått ut till fler
barn än någonsin förr, vilket har resulterat i ett faktiskt ökat deltagande och andra
positiva effekter (se 3.1). Under arbetet med tillgänglighetsanpassning har MiniBladets
redaktion lärt sig väldigt mycket om tillgänglighetsarbete, framför allt genom att ha fått
utbildning inom olika områden där vi behöver arbeta med tillgänglighet.

6 Projektets mål
6.1 Effektmål
Nr Målgrupp

Effektmål

Mätmetod

Resultat

1

Alla barn mellan 3-12
med funktionshinder, ca
250.000.

Tillgång till ny
Utvärderas mot
kostnadsfri
projektmålen.
fritidssysselsättning
som innebär
interaktion med
andra,
Minibladet.se

Har nått målet i
form av
Reporterskolan.
Se redovisning
av projektmål
nedan.

2

Alla barn mellan 3-12
med funktionshinder, ca
250.000.

Mer delaktighet
från gruppen
jämfört med
tidigare.
Målsättning att 25
% ska komma
från denna grupp

Tredubblat
användningen av
vår talsyntes. Ser
att det sker en
ökning från
gruppen i enkät.

Utvärderas genom
enkät online.
Utvärderas även
genom statistik.
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3

Alla barn mellan 3-12 år,
ca 1 miljon,
varav ca
250.000 med
någon form av
funktionshinder

4

Alla barn mellan 3-12 år,
ca 1 miljon,
varav ca 250.000 med
någon form av
funktionshinder

5

Alla barn mellan 3-12 år,
ca 1 miljon,
varav ca 250.000 med
någon form av
funktionshinder

6

Alla barn mellan 3-12 år,
ca 1 miljon,
varav ca 250.000 med
någon form av
funktionshinder

7

Föräldrar och alla barn
mellan 3-12 år, ca 1
miljon,
varav ca 250.000 med
någon form av
funktionshinder

innan projektslut.
Ökat intresse för
nyhetsrapportering
och
omvärldskunskap.
Målet är att minst
50 % ska anse sig
ha ökat intresse
innan projektslut.

Testledarna och
experterna gör
djupintervjuer och
enkäter i
testgrupper.
Enkäter
till brukare
online.

Har nått målet.
De enkäter vi
genomfört visar
att mellan 50 och
75% anger att de
läser mer
nyheter sedan de
upptäckte
MiniBladet.

Utbyte och
samarbete mellan
olika grupper
inom målgruppen
på forum och i
tävlingar mm.
Målet är att minst
50 % ska anse att
detta ökat innan
projektslut.

Testledarna och
expterterna gör
djupintervjuer och
enkäter i
testgrupper.Enkäter
till brukare online.

Har nått målet. I
Reporter- skolan
arbetar både
barnen i grupp,
samt får insyn i
varandras fritid.

Nya läsvanor
skapas på fritiden.
Öka antalet läsare
på Minibladet.se
med 50 % innan
projektslut.
Aktivt forum finns
där alla barns
tankar och alster
synliggörs.
Alla barn känner
sig delaktiga och
man lär av
varandra.
Ökat antal inlägg
med minst 50 %
innan projektslut.
Nya morgonvanor i
familjen där barn
och unga blir
delaktiga och vill
läsa tidningen
tillsammans i
familjen.
Effekten blir
mindre stress,
bättre mat och
bättre resultat i
skolan.
Minst 50 % ska
anse sig hålla med
om detta. Stäms av

Utvärderas internt
med hjälp av
statistik från inlägg
samt genom enkät
online.

Har nått målet.
60 % i ökning
som mest.

Testledarna och
expterterna gör
djupintervjuer och
enkäter i
testgrupper. Enkät
till brukare online.

Vi har nått
målet i och med
MiniBladet och
Reporterskolan.
Vi har nu
regelbundet
inlägg från
läsare.

Se punkt 6.2 samt 8
gällande förändring
av mätmetod.

Se punkt 6.2 samt 8
gällande förändring
av mätmetod.
Testledarna och
expterterna gör
djupintervjuer och
enkäter i
testgrupper, och i
samarbete med
skolor.
Enkäter till brukare
online.

Har nått målet. I
våra enkäter
anger en
majoritet (57,7
%) att de inte
bara läser
nyheter i skolan,
utan även läser
nyheter hemma.
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8

Alla barn mellan 3-12 år,
ca 1 miljon,
varav ca 250.000 med
någon form av
funktionshinder

9

Föräldrar och alla barn
mellan 3-12 år, ca 1
miljon,
varav ca 250.000 med
någon form av
funktionshinder
samt skolan

10 Alla barn mellan 3-12 år,
ca 1 miljon,
varav ca 10 % är
utlandsfödda

innan projektslut.
Större möjligheter
för alla att delta i
den allmänna
debatten.
Mäts i form av
samtycke från
gruppen med
målet att minst 50
% ska anse sig ha
ökat sina
möjligheter. Stäms
av innan
projektslut.
Bättre samarbete
kan skapas mellan
barn, föräldrar och
skola.
Minst ett
gemensamt
projekt skall ha
genomförts med
inblandade från
samtliga grupper
innan projektet
avslutas.
MiniBladet blir ett
medel för
nyanlända
utrikesfödda barn
att utveckla sitt
nya språk och en
väg för att lättare
komma in i
samhället och delta
i aktiviteter
tillsammans med
andra barn.
Målet är att minst
50 % anser att det
underlättat innan
projektslut.

Testledarna och
experterna gör
djupintervjuer och
enkäter i
testgrupper.
Enkäter till brukare
online.

Har nått målet.
Numera
regelbundet
arbete med
samtalsartiklar.
Bekräftades
även i
djupintervjuer.

Utvärderas internt
genom uppföljning
av hur väl aktuellt
projekt föll ut.

Har nått målet.
Föräldrarna
som deltog i
projektet var
mycket positiva
till samarbetet
och uppgav att
de kommer
fortsätta
använda
MiniBladet.

I samarbete med
två lärare i en
grundskola där
nyanlända
utrikesfödda
studerar. Vi
kommer hålla
djupintervjuer med
deltagare, samt dela
ut enkät.

Har nått målet.
De
samarbetande
lärarna gav
mycket positiv
respons och en
majoriteten av
eleverna angav
att MiniBladet
hjälpt dem att bli
bättre på
svenska.

Se punkt 6.2 samt 8
gällande förändring
av mätmetod.

6.2 Vad blev effekten?
För att mäta effekten har vi bland annat använt statistik från vår hemsida och vi har haft
djupintervjuer med våra testgrupper. Vi har även hämtat resultat från de
användartester som gjordes under etapp 2 samt genomfört enkät till testgrupper och
gemene användare under projektets slutfa.
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1. Tillgång till ny fritidssysselsättning


Detta har uppnåtts i och med skapandet av Reporterskolan.

2. Större delaktighet och deltagande av barn som har någon form av
funktionshinder eller svenska som andraspråk




Statistik från talsyntes på vår sajt visar en markant ökning. När projektet
startade hade vi ca 3000-4000 lyssningar per månad. Nu har antalet tredubblats
för vissa månader, i oktober 2016 var vi till exempel uppe i över 15 000
lyssningar, och i maj 2017 nådde vi upp 13 183 lyssningar.
80 % av deltagarna i användartest som riktade sig till privatpersoner hade inte
hört talas om MiniBladet innan, men hade ju nu uppenbarligen hittat till vår sajt
(enkäten låg på minibladet.se). Här kan vi inte garantera att samtliga barn
tillhörde målgruppen, men då vi vet att majoriteten av de som svarade gjorde
det via vår samarbetspartners kan vi ändå se tendenser.

3. Ökat intresse för omvärldskunskap och nyhetsrapportering





53 % angav i enkät till gemene brukare att de hade börjat läsa mycket mer
nyheter och 31 % angav att de hade börjat läsa lite mer nyheter, sedan de kom i
kontakt med MiniBladet.
76 % sa i samma enkäten att de tycker det är roligare att läsa nyheter på
MiniBladet än på andra ställen.
I våra testgrupper visade en överväldigande majoritet ett stort intresse för
nyhetsrapportering efter att fått göra uppdrag i Reporterskolan. Här följer några
citat från djupintervjuer som genomfördes efter Reporterskolans slut:

”Det är roligare att göra nyheter än att läsa dom.”
”Jag tycker det har varit ett roligt samarbete för jag har lärt mig mycket hur det är att
vara reporter, och att skriva och att läsa och det är roligt. Jag gillar att lära mig olika
grejer. Jag trodde först att man bara skulle läsa och skriva och sen var det slut, inte att vi
skulle gå in i det i detalj. Men det har vi gjort och det tycker jag är kul.”
4. Utbyte och samarbete mellan olika grupper



Vi har nått målet i och med att vi nu har ett forum, Reporterskolan, där alla barn
får synas och ta del av varandras berättelser.
I djupintervjuerna var det tydligt att Reporterskolan har blivit ett medel för barn
att samarbeta, oavsett om man har ett funktionshinder, läs- och skrivsvårighet
eller svenska som andraspråk:

”Hon [syftar på annan elev] hjälpte mig med frågor och att skriva.”
Se även punkt 6.
5. Ökat antal besökare på MiniBladet


MiniBladet har haft ett ökat antal läsare under året, där den högsta piken var
under oktober 2016. Då nådde vi upp i 112 450 sidvisningar, vilket är en drygt

6

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling
60 % ökning jämfört med de knappt 70 000 sidvisningar vi hade nått upp i innan
projektets början.
För att läsa mer om nya läsvanor, se punkt 7.
6. Aktivt forum finns och alla barn känner sig delaktiga och lär av varandra





Ett aktivt forum finns nu i och med Reporterskolan.
Tidigare hade vi endast sporadiska inlägg från användare när vi genomförde
samarbeten med skolor. Nu har vi regelbundna inlägg från användare i och med
Reporterskolan, och därmed har vi ökat antalet inlägg med mer än 50 %.
I djupintervjuer med våra testgrupper gällande arbetet med Reporterskolan
framkom flera fina historier om där barnen tillsammans arbetar för att nå målet:

”Vi hade inga svårigheter att samarbeta i gruppen. Alla hade enkla jobb, en intervjuade,
en filmade, en fotade. Alla fick välja vilken roll de ville ha.”
”Jag har svårt att läsa så XXX [syftar på annan elev] hjälpte mig… Men jag fick alltid vara
med.”
7. Nya läsvanor (på fritiden och tillsammans med föräldrar)
.
 78 % anger i enkät till gemene brukare att de inte bara läser nyheter i skolan
utan även hemma, och nästan 90 % angav i enkäten att de läser nyheterna
tillsammans med sina föräldrar.
Slutsatsen av detta är att många som läser MiniBladet även läser hemma. Att det
har en skett positiv styrker vi även med att:
 En positiv utveckling är antalet sidvisningar under lovmånaderna. Under loven
sjunker användandet generellt eftersom skolorna är stängda. Men sedan
projektets början ser vi att antalet besökare på minibladet.se har ökat även
under loven. Mellan december 2015 och december 2016 var det en ökning på
nästan 50 % av sidvisningarna på Sydsvenskans sida. Detsamma gäller för juli
månad 2016 och 2017, där det totala antalet sidvisningar har ökat med ca 35 %.
Fortfarande är det en drastisk nedgång i antalet sidvisningar under
lovmånaderna, men att vi ändå ökar tyder på att MiniBladet allt mer börjar bli
ett inslag i hemmet, och inte bara i skolan.
Den här frågan kom att utvärderas annorlunda jämfört med de initiala intentionerna i
projektet. På grund av att vi fick byta testgrupper under projektets gång fick vi inte
möjlighet att över tid utvärdera på det sätt som vi hade önskat. Att be barnen själva
uppskatta nya vanor visade sig också svårt i och med att barn ibland har begränsad
tidsuppfattning. Vi upptäckte även i arbetet med användartesterna under hösten 2016
att dessa så kallade mjuka värden (vanor, delaktighet, inflytande) är så pass abstrakta
att de är komplicerade att greppa för många barn. Därför valde vi istället att
konkretisera frågorna (Läser du nyheterna hemma? Läser du nyheter tillsammans med
dina föräldrar?) och styrka MiniBladets positiva påverkan i detta med statistik. Läs mer
om detta under punkt 8.
8. Större möjlighet att delta i den allmänna debatten


Här har MiniBladet inlett ett nytt projekt där vi varje vecka har en samtalsartikel
med tillhörande frågor. Varje vecka får tre barn svara på frågorna och komma

7

Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling







med egna åsikter, som sedan publiceras både på minibladet.se och i
samarbetande tidingar.
Nästan 35 % anger i enkät till gemene brukare att de någon gång har skickat in
något till MiniBladet, och sett till interaktion på en webbplats är det mycket höga
procent. Det förklarar också det faktum att vi får in så många bidrag till
MiniBladet från läsare.
Över 75 % angav i enkäten att de tycker det är lätt att skicka in saker till
MiniBladet. En hög tillgänglighet (att det inte är svårt att vara med och påverka)
är en avgörande faktor för möjlighet för barn att påverka och uttrycka sina
åsikter.
I enkäter till våra testgrupper såg vi en spännande skillnad beroende på ålder.
Bland de yngre deltagarna (7-8 år) var det framför allt vikten av att “få berätta
vad jag tycker” som de belyste när det kom till Reporterskolan. Bland de äldre
barnen var det istället “få lära mig att skriva nyheter” som var det viktigaste.
Sammantaget var det dock drygt 50 % av barnen i testgrupperna som ansåg att
“få berätta vad jag tycker” var en av de viktigare aspekterna.

9. Bättre samarbete mellan barn, vuxna och skola


I samarbete med en SFI-klass gjorde vi ett projekt där både föräldrar och barn
med svenska som andraspråk skulle använda MiniBladet tillsammans. De flesta
av föräldrarna uppgav att de främst hade läst den lättlästa texten, men att de
hade använt talsyntes för att även läsa den medelsvåra. Samtliga deltagande
föräldrar var mycket positiva och uppgav att de skulle fortsätta använda
MiniBladet, och flera av dem beskrev även att barnen tyckte att det hade varit
roligt:

‘
“Mitt barn gilla det mycket.”
“Det var mycket roligt”.
10. Medel för utrikesfödda barn att utvecklas


I samband med utvärderingen i våra testgrupper genomfördes ett delprojekt,
där barn med svenska som andraspråk fick arbeta utifrån Reporterskolans
övningar. I projektet fanns både barn som hade bott i Sverige större delen av sitt
liv, och barn som har en nyare relation till det svenska språket. Bland dem i den
första gruppen var det framför allt vikten av att skriva som lyftes fram som en
positiv aspekt, och de var fascinerade av att lära sig att olika texttyper. I den
andra gruppen var det en överväldigande majoritet som uppgav att arbetet med
Reporterskolan hade hjälpt dem att lära sig mer svenska.

”Ja, jag lärt mig mycket bättre!” [svenska]
”Jag har blivit mycket bättre på svenska efter att jag gjort det här uppdraget.”




Även lärarna som ingick i projektet var mycket nöjda med arbetet och tyckte att
MiniBladet på många sätt bidragit till att barnen i fråga hade fått utveckla sina
språkfärdigheter.
I projekt i SFI-klass (se 9 ovan) fick vi även positiv respons, både vad gäller att få
möjlighet att lära sig språket och att få insyn i det omgivande samhället.
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Flera av våra experter har under projektet uppgett att MiniBladet är ett utmärkt
verktyg för barn med svenska som andraspråk att båda utveckla sina
språkkunskaper och att lära som svenska samhället.

Det här målet valde vi att främst utvärdera genom djupintervjuer med deltagare i
projektet. Se punkt 8. Det mjuka värdet “att komma in i och lära sig mer om svenska
samhället” visade sig också vara allt för abstrakt för att barnen skulle kunna greppa det
genom en enkät. Vi valde därför att främst utvärdera detta genom djupintervjuer, samt
genom att låta experter på området svenska som andraspråk komma med sina
utlåtanden.

6.3 Projektmål

Nr Projektmål

Resultat

1

MiniBladets webb ska ha
ingångar för synskadade.

MiniBladets webb är tillgänglighetsgranskad i
samarbete med Funka, och har nu lösningar för att
göra sidan tillgänglig för barn med synskador eller
synnedsättningar.

2

MiniBladets webb ska ha
ingångar för
hörselskadade.

MiniBladets webb är tillgänglighetsgranskad i
samarbete med Funka, och har nu lösningar för att
göra sidan tillgänglig för barn med hörselskador
eller hörselnedsättningar.

3

MiniBladets webb ska
vara lättillgänglig och lätt
att orientera sig på.

Ny layout på MiniBladets hemsida har
implementeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Till grund för implementeringen låg användartester i
testgrupper och webbplatsen har också
användbarhetstestats utförligt av experter för att
säkerställa en så hög tillgänglighetsgrad som
möjligt.

4.

En informationsfilm för
barn om MiniBladet
produceras och ska vara
tillgänglig

Vi har tagit fram flera filmer: instruktionsfilmer i
Reporterskolan, samt instruktionsfilm för hur barn
kan ladda ner vår ikon till sin surfplatta.

5.

MiniBladets testgrupper
ska ha ökat sitt intresse
för nyhetsläsning.

Bland de yngre deltagarna såg vi en tydlig ökning
av intresse för nyheter. Bland de äldre barnen var
intresset för nyheter redan högt i vår testgrupp, och
därför blev ökningen där inte lika markant. Däremot
ökade intresset för omvärldsbevakning drastiskt.

6.

Minst 8 av barnens
Publicering av 8 av testgruppernas berättelser har
berättelser om
genomförts under september 2017.
fritidsintressen i
testgrupperna ska ha blivit
publicerade i
samarbetande tidningar.

7.

Minst en av barnens

I september publicerades två berättelser från barn i
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berättelser ska ha blivit
publicerade i
samarbetande
dagstidingar.

testgrupperna.

8.

I våra testgrupper ska de
som deltagit i aktiviteter
baserat på vårt material
ange det som positivt eller
mycket positivt

I våra testgrupper där fokus låg på Reporterskolan
var deltagarna generellt mycket positiva.

9.

MiniBladets användare
ska ha ökat med minst 50
%.

MiniBladet har haft ett ökat antal läsare under året,
där vi vid den högsta piken ökningen var drygt 60
%.

7 Redogörelse av projektresultatet
7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler
Vi har omformat och anpassat minibladet.se i enlighet med PTS riktlinjer. Vi har arbetat
utifrån webbriktlinjerna, och har fått hjälp med utvärdering av sidans tillgänglighet från
Funka och andra experter. Vi har ny design på hemsidan, som skapades för att göra det
lättare att hitta. För att skapa ökad tillgänglighet för synskadade arbetar vi nu
konsekvent med alt-texter till alla våra bilder, vi har slutat använda bilder som utgörs av
text, och vi har förtydligat färger och navigering på sidan. Vi har även arbetat med att
vår talsyntes ska bli så relevant som möjligt, och har testat den i samarbete med Funka
och våra testgrupper. För att öka tillgängligheten för hörselskadade har vi textat våra
filmer, samt skapat en ny möjlighet i Reporterskolan: läsarbilder. Med läsarbilderna
behöver barnen inte kunna producera en film med ljud eller en hel text, utan kan genom
en bild och en kort text skicka in bidrag på temat “Aktiv fritid”. Läsarbilderna är också
ett sätt för barn med läs- och skrivsvårigheter att kunna vara aktiva deltagare på
MiniBladet.
Vi har även arbetat mot målet att alla ska ha tillgång till samma material i så stor
utsträckning som möjligt, bland annat genom att nu erbjuda lättläst på vår Kändissida
samt se till att alla övningar i Reporterskolan både finns på medel och lättläst nivå.
Reporterskolan har blivit vår nya plattform för barnens eget deltagande, där alla kan
skicka in såväl bild som video och text. Från början var tanken att skapa inloggning för
barnreportrarna, men då vi vill skapa en öppen kanal där alla kan delta valde vi istället
att låta Reporterskolan vara helt öppen. För att öka tillgängligheten har vi också textat
våra redan existerande presentationsfilmer, samt skapat en ny instruktionsfilm för att
visa hur MiniBladet kan användas på en surfplatta.
Internt i redaktionen har vi dels utbildad redaktionen i både tillgänglighet generellt,
textuell tillgänglighet och tillgänglighet när det kommer till bild och multimodala texter.
Vi har även tagit fram en språkprofil, samt utförliga instruktioner kring bland annat
skrivande av alt-texter för att garantera att tillgänglighetsarbetet fortsätter och inte
påverkas av att till exempel en medarbetare byts ut.
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7.2 Viktiga insikter
Under projektet har vi fått helt ny förståelse för vad tillgänglighet i praktiken innebär. Vi
har ju alltid haft målet att nå barn med olika behov, och har haft målet att vara en
plattform för alla oavsett behov, men har inte haft möjlighet eller resurser att arbeta
med det i större utsträckning. Vi har därför fått nöja oss med att göra så gott vi kunnat,
utan möjlighet att fortbilda oss eller göra faktiska anpassningar. Tack vare de
ekonomiska resurserna och samarbetet med tillgänglighetsexperter, specialpedagoger,
webbutvecklare och intresseorganisationer har vi under det här projektet fått möjlighet
att faktiskt veta vilka åtgärder som är viktiga för att öka tillgängligheten - och fått
möjlighet att tillämpa dem. Vi har lärt oss jättemycket gällande digital tillgänglighet,
grafisk anpassning för olika målgrupper, textuell och språklig tillgänglighet samt vikten
av tillgänglighet även när det kommer till bilder.

8 Redogörelse av projektets genomförande
Vad har varit svårt …
Att utvärdera vid bortfall
De användartester vi utförde under Etapp 2 utfördes med hjälp av de specialpedagoger
som vi hade involverat i projektet. På grund av praktiska omständigheter (graviditet och
byte av skola) kunde vi dock inte använda majoriteten av dessa testgrupper för
användartester i slutet av projektet. Det här skapade först och främst problem eftersom
vi förlorade möjligheten att göra komparativa studier (före och efter implementering av
den nya webbplatsen) och att vissa av effektmålen bygger på att se förändringar över tid
(skapa vanor, öka känsla av delaktighet etc). För att kompensera för detta gjorde vi
extra grundliga användarbarhetstester av den nya webbplatsen med våra experter, och
vi valde andra utvärderingsmetoder (främst djupintervjuer) för att utvärdera gentemot
effektmålen. I rekryteringen av nya testgrupper insåg vi också att barn med
synnedsättning var svåra för oss att nå eftersom de inte går i specialklasser. För att
kompensera bortfallet av elever med synnedsättning har vi därför istället haft vuxna
med synnedsättning som utvärderat sidan, haft specialpedagoger och personal från
SPSM som utvärderat samt tagit hjälp av Funka för att säkerställa sidans tillgänglighet
för synskadade.
Tilltalande versus tillgänglighet
I utformandet av vår nya webbplats upptäckte vi en utmaning i att skapa tilltalande
innehåll som också är tillgängligt för så många som möjligt. Eftersom MiniBladet har
som mål att nå ut till så många som möjligt, och vara intressant och tilltalande för barn
måste både design, bilder och text vara intressanta och uppseendeväckande. Det här är
dock inte alltid något som går ihop med kraven för tillgänglighet. Till exempel framkom
det, trots dialog med Funka, senare i processen med sidans nya layout att färgerna på
den nya webbplatsen inte hade tillräckligt höga kontrastnivåer för att de ska vara
tillgängliga för någon med en grav synnedsättning. En kompromiss fick här göras där
färgerna närmades måttet för kontrastvärdet.
Att möta flera olika behov
Eftersom vi vill vara tillgängliga för en så stor målgrupp som möjligt inkluderar vi
grupper med väldigt olika behov. Dessa gruppers behov går ibland isär, till exempel är
film ofta ett uppskattat medium för att göra det lättare för dem med läs- och
skrivsvårigheter, samtidigt som film kan upplevas som begränsande för dem till
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exempel en hörselnedsättning. Här har vi valt att försöka möta båda behoven genom att
ha filmer, men att texta dessa. På samma sätt arbetar vi mycket med bilder för att stödja
läs- och språkutvecklingen, men arbetar nu med alt-texter för att tillgängliggöra dessa
bilder även för barn med synnedsättning.

Vad har varit bra…
Fantastisk respons
I projektet har vi gång på gång fått fantastisk respons både på MiniBladet som helhet
och på Reporterskolan. Redan i användartesterna som gjordes innan den nya layouten
på minibladet.se lanserades uppgav testdeltagarna att det tyckte sidan var spännande
och rolig. Den positiva feedbacken har sedan bara ökat sedan vi implementerade den
nya designen.
Barnen i de testgrupper som testade Reporterskolan blev helt uppslukade och vill nu
inget hellre än att fortsätta intervjua, rapportera och skriva. Att vi vill inkludera flera har
också mötts med positiva tillrop, vilket såklart gör vårt arbete på redaktionen så mycket
roligare och lättare.
En mer sammansatt redaktion
I samband med projektet har vi i redaktionen fått möjlighet att utbilda oss, och arbeta
med utveckling tillsammans. Det har gjort att vi i redaktionen, som annars är relativt
utspridda, har kunnat bli mer sammansvetsade och hitta gemensamma mål - vilket
underlättar vårt arbete. En tätt samarbetande redaktion var också en förutsättning för
att kunna implementera det nya arbetet med tillgänglighet, vilket gjorde det till en
delseger i projektet.
Reporterskolan
Reporterskolan var till största delen en skiss när det här projektet drog igång. Att
landsätta skissen visade sig också vara ett slitigt arbete som upptog större delen av
våren. När den väl var på plats blev den dock bättre än vi hade hoppats, både innehållsoch layoutmässigt. Som vi har påpekat ovan har också Reporterskolan fått enormt med
positiv respons, och faktiskt minimalt med negativ respons. Våra experter och
testgrupper hade några få saker att tillägga, som vi kommer justera framöver, men en
överväldigande majoritet kom endast med glada tillrop. Vi ser hur detta har varit en
initiativ som har saknats!
Ny fräsch sida - nya kunder
Genom att vi nu kunnat uppdatera vår webbplats, med en ny och mer tilltalande design,
har flera tidningar visat ett större intresse för att starta samarbeten tillsammans med
MiniBladet. Dock finns vissa frågeställningar från tidningarna angående lokalt innehåll,
se punkt 9.

8.1 Genomförandeplan/tidplan
Etapp 1: juni- aug 2016 (utvecklingsfas 3 mån)
På grund av semestertider fick mycket arbete flyttas fram till hösten. Vi började med
framtagande av användartester och projektplan men väntade med att kalla till möte
med experter samt utbilda MiniBladets redaktion.
Etapp 2: september- december 2016 (4 mån)
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Användartester färdigställdes och genomfördes i testgrupper. Enkät spreds även till
större grupp för att kunna få kvantitativa resultat. Eftersom det gick så bra med
användartesterna låg vi före och kunde redan under Etapp 2 inleda arbetet med
utvecklingen av webben. Utöver testande träffades expertgruppen träffades två gånger,
vilket bedömdes som tillräckligt.
Utöver testandet fick också MiniBladets redaktion Utbildning steg 1. Då steg 1 redan
skulle ha skett under Etapp 1 förflyttades den planerade Utbildning steg 2 till Etapp 3.
Framtagning av film började även förberedas, men då det uppstod problem med filmare
sköts arbetet med filmen fram.
Projektledaren tog kontakt med ett flertal tidningar och inledde samarbete med 5 nya
tidningar under projektperioden. Marknadsföring av MiniBladet tog sin början, och vi
började utveckla vårt tävlingskoncept, som vi spred på olika håll. Tävlingsblad skickades
direkt till skolor och delades bland annat ut på bokmässan. Vi började med våra
automatiserade lokala nyhetsbrev till skolor och föräldrar och började bedriva ett mer
aktivt arbete på facebook.
För att arbeta mer effektivt i redaktionen skulle vi även se över våra arbetsrutiner. Vi
började göra arbetsbeskrivningar till det dagliga arbetet och till tävlingsmomenten. Vi
skulle se över innehållet i vårt nuvarande projektredskap och se över möjligheten att
komplettera med ett annat projektredskap för att få en effektivare kommunikation inom
arbetsgruppen. Vi hann inte fullt ut implementera detta utvecklingsarbete vilket
tvingades flytta fram till etapp 4.
Etapp 3: januari- maj 2017 (5 mån)
Webbutveckling utgjorde den stora delen av den här etappen. Dels nylanserade vi hela
vår webbplats, med Zlatan som månadens kändis, och dels utvecklade vi hela
Reporterskolan. Då detta tog mer tid än beräknat lyckades vi dock inte hålla ett möte
med experter, istället kom vi överens om att de skulle utvärdera på distans under Etapp
4. Eftersom vi förlorat större delen av våra testgrupper (till följd av praktiska
förändringar för våra testledare) inleds arbete med att hitta nya testgrupper. Samarbete
med skolklasser på skola i Malmö inleds, dels för att testa Reporterskola och dels för att
utveckla koncept kring våra Samtalsartiklar. Utöver arbetet med nya testgrupper sker
tillgänglighetsutvärdering av webb samt Reporterskolan tillsammans med Funka.
Arbetade även med ökat tillgänglighetsarbete, bland att genom att texta samtliga våra
filmer och implementera arbetet med alt-texter på hemsidan.
I övrigt får MiniBladets redaktion Utbildning steg 2 (alt-texter). Även en fortsatt
marknads- föring av MiniBladet pågår under etappen och arbetet med MiniBladets
språkprofil har påbörjats men färdigställandet har på grund av sjukdom och tidsbrist
förflyttats till Etapp 4.
Etapp: 4 juni - sept 2017 (4 mån)
Samarbete med ny skola inleds, denna gång med fokus på elever som har svenska som
andraspråk men där det även finns elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta bidrar till
att vi har tillräckligt med testgrupper för att genomföra avslutande utvärderingar och
tester med Reporterskolan. Utöver utvärdering i testgrupper testar experter (både
testledare, SPSM och andra experter) MiniBladet och Reporterskolan.
Arbete med främst fokus på bilder i redaktionen. Utbildning steg 3 genomförs där
redaktionen utbildas i bildtillgänglighet och modala texter, samt i MiniBladets
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språkprofil. Avslutningsvis sammanställs och författas slutrapporten.

8.2 Projektets budget
När det gäller den totala projektbudgeten har den kunnat följas utan avvikelser.
Projektets budget är 2 260 000 varav 1 700 000 är finansiering från PTS.
Egenfinasieringen har således varit 560 000 kr, där samarbetande dagstidningar stått
för ca 65% av intäkterna och sponsorer för resten.
När det gäller mindre avvikelser i projektbudgeten under etapperna har dessa varit av
mindre art och redovisats både i den månadsvisa scorecarden samt i etapprapporterna.
Här har de största avvikelserna varit att vissa etapper har kostnaderna för
marknadsföring och webbutveckling varit högre än beräknats, medan andra poster har
haft mindre kostnad än beräknat, t ex lokaler och resor. Även vårens aktiviteter med
testgrupperna har inte varit så omfattande som planerats (detta har dock säkrats upp
som tidigare beskrivits) . Därför har det inte heller funnits möjlighet och behov av alla
mötena med expertgruppen. Det har inte heller funnits något behov av ett
avslutningsevenemang med expertgruppen och redaktionen. Utbildningssteg 3 för
redaktionen flyttades till etapp 4 och passade som avslutning med mindre festligheter.
Dessa mindre omfördelningar inom budget innebär endast mindre ändringar och
påverkar inte planen i stort, och är inget som påverkat själva utvecklingen av projektet
och möjligheterna att nå målen.
MiniBladet har tack vare PTS haft ett enormt utvecklingsår, men utveckling tar tid och
vissa moment har förskjutits enligt tidsplanen och därmed också kostnaderna mellan
etapperna, dock har alla mål nåtts.

8.3 Projektets arbetssätt
Projektgruppen består av MiniBladets redaktion som består av två journalister, två
språkkonsulter, en lärare och en grafisk formgivare, en webbutvecklare, samt
MiniBladets projektledare som har haft det övergripande ansvaret.
Projektets byggdes på en i stort sett befintlig organisation som har fått utökade
arbetsuppgifter i samband med projektet. Exempelvis har MiniBladets språkkonsult
varit en av testledarna, och varit samordnare när det gäller möten med experterna i
testgruppen.
Projektledaren och projektgruppen har planerat projektet i detalj och
projektledaren har regelbundet stämt av under projekttiden och försökt att leda
projektgruppen mot projektets mål. Projektledaren har också regelbundet stämt av
med samarbetande dagstidningar och sponsorer.
Under projektperioden har MiniBladets redaktion skapat bra rutiner för det dagliga
arbetet och för kommande uppstarter med tidningarna samt har gjort
aktivitetsplaner för tävlingarna så dessa kan skötas av MiniBladets redaktion.
Projektledaren kommer på så vis kunna fokusera på att söka medel i framtiden. Att
ta fram nya rutiner tar tid men reaktionen har kommit en bra bit på vägen. Vi har
också arbetat med att välja ett projektredskap som ska passa våra mål och landade i
verktyget Asana för redaktionens kommunikation, och arbetar nu in redskapet i
våra rutiner.
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Gällande externa samarbetspartners har vi bland annat, i samarbetet med skolor,
börjat skapa en referensgrupp med aktiva pedagoger där en dialog förs om
projektets utveckling. Detta arbete kommer utvecklas under Malmömodellen (se
fråga 9). MiniBladet har under projektet även startat samarbete med 5 nya
dagstidningar, och ännu fler dagstidningar är intresserade av att starta samarbete.
En stor fördel som tidningar ser är att MiniBladets redaktion sköter arbetet, men det
finns också intresse hos några tidningar att utveckla samarbetet med tidningarnas
maknadsavdelningar. Avslutningsvis har vi i arbetet med våra samarbetet med
intresseorganisationer fått mycket positiv feedback. I framtiden hoppas vi kunna
utveckla samarbetet med bland annat SKED och Dyslexiförbundet.

9 Vad händer nu?
Malmömodell

9.1

Under nästa fas satsar vi hårt med “Malmömodellen” med mål att utveckla lokala
nyhetssajter för barnen i samarbete med skolor, lokala dagstidningar och lokala
sponsorer. Som lokala reportrar görs barnens röster hörda och barnen blir direkt
delaktiga i att utveckla det lokala innehållet på de olika sajterna.
Malmömodellens mål
Fram till december 2017 sker ett intensivt arbete i regionen samt med nationella
sponsorer med följande mål:





För att få igång det lokala engagemanget ska MiniBladet presenteras för
pedagoger på minst 5 skolor i Malmö kommun.
10 lokala sponsorer och minst 5 nya nationella sponsorer ska stödja MiniBladet
före årsskiftet 2017/2018. (Med 5 nya nationella sponsorer och nuvarande
intäkter från sponsorer och tidningar täcks kostnaderna för redaktionens
dagliga arbete.)
Ett material för spridning av modellen i andra regioner tas fram.

Presentationerna på skolorna ska främst göras av MiniBladets journalist och
projektledaren fokuserar på arbetet med sponsorer tillsammans med en säljare. Se
lokala och nationella sponsorer nedan.
I slutet av året sammanställer MiniBladets journalist med stöd från projektledaren och
Tillväxt Malmös experter (se Tillväxt Malmö nedan) allt material och ett
marknadsföringsmaterial tas fram riktat till de olika samarbetspartnerna för att enkelt
kunna sprida modellen i andra regioner till tidningar, skolor och olika sponsorer t ex
företag och kommuner.
Samarbetsskola som case
För att lyckas med Malmömodellen måste vi synas och visa vad vi vill uppnå. Vi har
därför startat samarbete med en skola där eleverna i årskurs 2 och 5 har blivit
minireportrar med ledning av MiniBladets journalist. Skolan ligger i ett område med
stor del utrikesfödda och hade under förra läsåret näst sämst betygssnitt i Malmö
kommun. Här finns stora utmaningar för att locka barnen till nya språkutvecklande
arbetssätt. Både lärare och elever har visat ett fantastiskt intresse för samarbete och
under några veckor har barnen redan blivit engagerade lokala minireportrar. En
utställning planeras på skolan före jul med elevernas samlade publicerade material.
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MiniBladets journalist har kontakten med skolan och sköter allt det praktiska arbetet.
Minireportrarnas arbetsprocess dokumenteras också av MiniBladets journalist för att
kunna visa möjligheterna och vikten av samarbetet. Arbetet filmas samtidigt av
MiniBladets journalist och ska bli en kort dokumentärfilm. Den första delen av filmen
ska exempelvis redan visas i mötena med sponsorer i regionen under hösten.
Spridning av Malmömodellen
En marknadsplan för Malmömodellen tas fram med mål att redan i oktober få maximal
spridning av Malmömodellen i media lokalt och nationellt samt via sociala medier
utifrån vår nya sociala medierstrategi på Facebook, Instagram och Twitter.
Sydsvenskan kommer inom kort att göra ett reportage från skolan med minireportrarna
och intresse finns för att följa projektet under hösten. Gratistidningen Hallå har i veckan
genomfört en intervju med projektledaren som ska vara Veckans porträtt med ett stort
reportage som ska publiceras i slutet på oktober. Tidningen delas ut i 16 kommuner i
Skåne, till 360 000 hushåll varje vecka.
Sydsvenskans chefredaktör är mycket positiv till projektet och Sydsvenskan börjar
publicera MiniBladets uppslag varje lördag med start den 21 oktober. Minireportrarna
får på så vis ännu en möjlighet till en äkta skrivsituation, samtidigt som vi regelbundet
på MiniBladets uppslag får ytterligare ett marknadsföringsutrymme under ”För vuxna”
att berätta om Malmömodellen. Detta annonsutrymme för vuxna ska senare i höst fyllas
med lokala sponsorers loggor. Se sidan 2 under “Vuxna”. MiniBladet har alltså följande
utrymmen i sammarbetande dagstidningar: det vänstra utrymmet för lokala sponsorer
och det högra för nationella sponsorer.
https://drive.google.com/open?id=0B77HkAOWnNHabUJPS1RFRUdGX2M
Lokala och nationella sponsorer
MiniBladet har tagit fram ett sponsormaterial för att under oktober börja söka lokala
och nationella sponsorer. MiniBladet har en erfaren säljare som tillsammans med
projektledaren kommer att söka sponsorer och att ta fram ett säljmaterial som ska
kunna spridas i andra regioner. Utöver detta kommer Sven Matsson, en erfaren
företagare, som själv är synskadad också att arbeta för att MiniBladet ska få fler
nationella sponsorer (Sven Mattssons kommande arbete beskrevs i etapprapport 3).
Projektledaren har även en annons på IHM Business School för att få en praktikant som
säljare.
Tillväxt Malmö
Utifrån att ha gjort en grundlig tillväxtanalys har denna vecka projektledaren blivit
antagen till Axxa Malmö som är till Tillväxt Malmös acceleratorprogram för att skapa
tillväxt i företag i regionen. Från och med den 1 oktober under minst ett år får
projektledaren utan kostnad regelbundet professionell hjälp för att sadla upp
verksamheten, bland annat en erfaren civilekonom som handläggare utan samt
experthjälp av form av exempelvis juridiskt stöd. Tillväxt Malmö arbetar parallellt med
investerare och stora möjligheter finns att möta eventuella framtida partnerskap.
http://tillvaxtmalmo.se/vara-erbjudanden/acceleratorprogram-axxa-malmo/
Utvecklingsbidrag - samarbetsmodellen sprids i Sverige
Det finns stort intresse för arbetet med samarbetsmodellen på olika tidningskoncerner.
Det har visat sig finnas ytterligare en möjlighet för att direkt kunna sprida och utveckla
den nya samarbetsmodellen, att dagstidningar tillsammans med MiniBladet söker
utvecklingsbidrag hos Myndigheten för press, radio och tv. Dagstidningar kan under tre
år få 75 % i stöd för att erbjuda barn och unga nyheter. Projekttiden är max 3 år.
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Sommaren 2017 skrev projektledaren en färdig ansökan till tidningar som bygger på
Malmömodellen, ett samarbetsprojekt mellan lokal tidning, lokala skolor och sponsorer.
Projektledaren tog även fram ett budgetförslag för att underlätta arbetet för
tidningarna att söka. Fyra dagstidningar ansökte i augusti i samarbete med MiniBladet
som konsult. Besked ges den 18 oktober 2017. Om tidningarna får de sökta medlen
startar arbetet att nå skolor och sponsorer i de nya regionerna under våren 2018.
Det finns redan stort intresse hos flera andra tidningar på olika tidningskoncerner att
söka utvecklingsstöd nästa ansökningsomgång, med start i november 2017. Denna
möjlighet att söka utvecklingsbidrag för nyheter för barn och unga kommer enligt
Myndigheten för press, radio och tv finnas under ytterligare 2-3 år med 2
ansökningstillfällen per år.

9.2 Reporterskolan som läromedel
Ett stort läromedelsförlag har visat intresse för att publicera Reporterskolan. Ett
provkapitel är klart och svar väntas i dagarna. Om detta blir verklighet är det en
fantastisk möjlighet att sprida MiniBladet och dess aktiviteter till skolor i Sverige.
Förlagets marknadsföring av Reporterskolan kan fokuseras på de områden där vi har
samarbete med dagstidningar och på så vis kunna få igång ett lokalt engagemang.
Till läromedlet har en detaljplanering tagits fram av bl a av projektledaren och en
erfaren lärare. Båda är erfarna läromedelsförfattare. I projektgruppen som arbetar
vidare med att utforma läromedlet ingår den erfarna läraren som arbetat aktivt med
Reporterskolan och MiniBladets journalist. Läraren och journalisten är när det blir
aktuellt också beredda att presentera läromedlet på förlagets läromedelsträffar runt om
i landet. Lärarfortbildningar AB har även hört av sig och visat intresse för att sprida
projektet under vårens föreläsningar i deras regi.
Alla aktiviteter, som till exempel tävlingar, som vi gör i samarbete med tidningarna och
skolor kommer parallellt att finnas i läromedlet som på så vis blir ett levande läromedel
där man som minireporter regelbundet får nya spännande lärorika uppdrag med
möjligheter att ständigt publiceras på MiniBladet och i andra dagstidningar.
Under hösten och våren kommer vi att testa vårt läromedelsmaterial i klasserna på
samarbetsskolan samtidigt som vi sprider arbetet i Malmömodellen. Vi kommer även att
använda filminslag från skolan i läromedlet.

17

