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Vejledning  
til konkurrencen Medieugen Løs det 
 

Kære lærer  

 

Vi er glade for, at I deltager i Medieugen Løs det, hvor eleverne skal arbejde som konstruktive 

journalister, der i løbet af fem dage skal producere en multimodal digital avis med klima som 

tema. 

 

Det her er en vejledning til, hvordan I tilrettelægger arbejdet.  

 

Konkurrencen er tænkt til at klassen arbejder cirka en uge med at udtænke og producere deres 

digitale avis. Det vil sige fem fulde skoledage. Det er selvfølgelig også muligt at smøre 

arbejdstiden tyndere ud over flere uger, men vi anbefaler klart en intensiv uge, for at holde 

gejst og momentum højt hos eleverne. 

 

Da det er forskelligt, hvor godt eleverne er klædt på til at arbejde journalistisk, fx med 

nyhedskriterierne, anbefaler vi, at I arbejder med et eller flere af Alineas journalistiske forløb 

forud for selve medieugen: 

Skriv en nyhedsartikel, Skriv en baggrundsartikel, Giv teksten din stemme, Skriv en 

reportage, Skriv en klumme.  

Alle disse forløb er gratis tilgængelige i konkurrenceperioden.   

 

God fornøjelse, vi glæder os vildt meget til at se jeres digitale aviser.   

 

Mange gode mediehilsner fra  

Koncentrat og Alinea  

 

 

 

  

https://dansk.alinea.dk/course/AAdr-skriv-en-nyhedsartikel
https://dansk.alinea.dk/course/Ah5w-skriv-en-baggrundsartikel
https://dansk.alinea.dk/course/AAgw-giv-teksten-din-stemme
https://dansk.alinea.dk/course/AASf-skriv-en-reportage
https://dansk.alinea.dk/course/AASf-skriv-en-reportage
https://dansk.alinea.dk/course/AAiR-skriv-en-klumme
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SÅDAN GRIBER I DET AN 
 

 

UGEN FØR selve konkurrencen 

 

Tre aktiviteter: 

1. Tyvstart ugen før medieugen med et ’redaktionsmøde’, hvor du præsenterer 

eleverne for konkurrencen, og hvor I brainstormer over ideer og kilder, der kan 

interviewes. Så er eleverne bedre forberedt, når medieugen starter for alvor.  

Det er også en god ide, at eleverne laver interviewaftaler med kilderne allerede 

nu, så deres ideer ikke går til grunde ved, at kilden ikke kan interviewes med kort 

varsel. 

 

2. Se videoen (4 min.): Hvordan skal klassen arbejde med konstruktiv journalistik?  

 

3. Gennemgå forløbet Konstruktiv journalistik, der er timesat til to lektioner.  

 

………………………………………………………………………… 

 

DAG 1 i selve konkurrenceugen 

 

Formiddag: Hvad er konstruktiv journalistik?    

Hvis I ikke nåede det sidste uge, skal I starte med forløbet Konstruktiv journalistik.  

Har I tyvstartet kan I gå direkte til redaktionsmødet.   

 

Første redaktionsmøde:    

Som lærer er du chefredaktør og indkalder klassen til første redaktionsmøde, hvor du 

introducerer klassen for konkurrencens detaljer.   

• Klassens skal i denne uge arbejde som en konstruktiv avisredaktion og lave en digital, 

multimodal avis. Årets emne er Klimakrisen udveje. Det handler altså om at lave 

journalistik, der både beskriver klimaforandringernes udfordringer, men som også 

beskriver dens løsninger, hvad end det er lokalt, nationalt eller internationalt. 

• Allerførst skal eleverne finde et navn til deres avis, (som kan være alt fra Nørre 

Alslev Skole-avisen, Klimanyt, Ishøj Lokaltidende, osv.)  

• Derefter skal eleverne (i grupper eller alene) komme på en ide, som de gerne vil 

arbejde med som konstruktiv journalist. Hvis historierne er lokalt forankrede, kan det 

være nemmere at finde kilder.  

https://www.youtube.com/watch?v=xYRechPOZak&feature=youtu.be
https://koncentrat.alinea.dk/course/Qfw6-konstruktiv-journalistik
https://koncentrat.alinea.dk/course/Qfw6-konstruktiv-journalistik
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• Inden dagen er omme, har chefredaktøren i dialog med journalisterne fordelt 

redaktionen ud på forskellige journalistiske formater. En gennemgang af formaterne 

kan evt. gennemgås i plenum. 

 

De ni formater: 

  

1. Den klassiske nyhedsartikel: Beskriver en ny tendens eller begivenhed herhjemme eller i 

udlandet.  

2. Notits: En meget kort nyhed – typisk uden citater – med primært faktuelle oplysninger 

om en begivenhed.  

3. Den personlige klumme: Skribentens egne overvejelser om et emne. Det kan 

eksempelvis være, hvad personen tænker om sin egen rolle i et samfund ramt af 

klimaforandringer, om klimaangst, om ferie eller forbrug, eller noget helt andet.    

4. Reportagen: En levende beskrivelse fra en begivenhed, eksempelvis en demonstration, 

et besøg i naturen eller hos en virksomhed eller andet.   

5. Baggrundsartiklen: Går et spadestik dybere end en nyhedsartikel og giver en grundig 

viden om et emnes historiske baggrund, eller forklarer et kompliceret område. Ofte 

supplerer baggrundsartiklen nyhedsartiklen.   

6. Portræt: En beskrivelse af en person og hendes/hans baggrund og værdier. Det kan 

være et portræt af en politiker, en klima-aktivist eller af ham/hende, der driver 

skoleboden. Det vigtige er, at personen er relevant i forhold til avisens fokus.   

7. Podcast: Et optaget og redigeret lydindslag, hvor der eksempelvis interviewes en person 

om et emne. En podcasts har som regel også sin egen lydidentitet, eksempelvis ved at have 

noget introduktionsmusik.  

8. Video: Et optaget og redigeret videoindslag, eksempelvis et interview eller en 

videoreportage fra en begivenhed. Skal der kræses for redigeringen, kan I tilføje avisens 

logo i et af hjørnerne i toppen.     

Det kan også være en explainer-video, dvs. en kort video, hvor journalisten på baggrund af 

grundig research forklarer en problemstilling eller et kompliceret fænomen ved brug af 

speak og visuelle virkemidler som fotos eller grafik.   

9. Pressefotos, illustration, satiretegning: Næsten alle digitale aviser bringer 

fotos, illustrationer eller satiretegninger sammen med deres artikler. Det kan være fotos 

fra begivenheder eller af personer, der bliver interviewet.  

 

Demoavis 

Det forventes, at den endelige avis består af en variation af forskellige formater. Til inspiration 

har vi lavet denne demoavis, som I kan lade jer inspirere af. 

Husk: der er mange måder at lave en avis på, og I kan selvfølgelig også udfordre de givne 

normer. Men husk, det skal give mening at gøre det. 

https://klimatidende.skoleblogs.dk/
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Som chefredaktøren har du altid lov til at udelade nogle af ovenstående formater eller tilføje 

andre, hvis det giver mening. 

 

Chefredaktørens rolle er at give løbende sparring og feedback. Ofte har historierne det med at 

udvikle sig, i takt med at journalisterne får gravet sig ned i materialet. Nogle gange ændrer 

vinklen sig, og det kan være fint.    

 

Vigtigt 

Det anbefales, at chefredaktøren allerede første dag giver et par af de mere it- og 

designkyndige elever ansvaret for at opsætte og layoute jeres webavis i Skoletube. 

 

Denne gruppe udgør avisens websekretariat, og de har en meget vigtig rolle. Websekretariatet 

har muligvis ikke tid til at lave egne journalistiske historier, men skal så assistere de andre 

journalister og måske hjælpe med at skaffe billeder, illustrationer eller andet. 

 

      ……………………………………………………………………… 

 

DAG 2   
 

Redaktionsmøde + journalistisk arbejde  

Dag to starter med klassens andet redaktionsmøde.  

Her skal de forskellige grupper pitche (præsentere) deres idé for resten af klassen. Herefter 

skal chefredaktør og journalister hjælpe hinanden med feedback, gode råd og ideer til kilder.  

 

Det er vigtigt, at det er tydeligt for eleverne, at de skal hjælpe hinanden, og at den faglige 

sparring og ideer til kilder er en vigtig del af det redaktionelle arbejde.  

 

Når redaktionsmødet er slut her på dag 2, skal alle elever vide, hvilke opgaver de har foran sig.  

 

Resten af dagen og i yderligere to dage arbejder journalisterne på deres forskellige historier. 

 

………………………………………………………………………… 

 

DAG 3 + 4 
 

På tredje- og fjerdedagen skal journalisterne arbejde med deres historier og løbende aflevere 

deres produkter til chefredaktøren, så de kan nå at få feedback et par gange inden avisens 

deadline.  

https://skoleblogs.dk/webavis
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Allerede på fjerdedagen kan websekretariatet forhåbentlig få de første produkter og begyndte 

at layoute i Skoletube.  

 

Husk korrektur! 

I skal læse korrektur mindst to gange. Første gang er det eleven/gruppen, der læser korrektur 

på eget materiale. Anden gang er det en anden elev/gruppe, der læser korrektur på 

materialet. Djævlen bor som bekendt i detaljen.    

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

DAG 5  
 

Færdiggørelse  

Allerede fra om morgenen skal eleverne være helt færdige med deres indhold til avisen, så 

websekretariatet har god tid til at få sat op i Skoletubes Webavis.  

  

Deadline + aflevering 

Deadline for indlevering er 21. oktober 2019 kl. 18.00.  

 

I indleverer jeres avis ved at sende avisens link til Koncentrats chefredaktør Sven 

på sven@koncentrat.dk.  

 

Vigtigt! Husk at skrive skole og klasse i emnefeltet. 

    

Aviserne vurderes først af et dommerpanel af journaliststuderende på Vallekilde Højskole, som 

udvælger de bedste af aviserne, der derefter gennemgås af et dommerpanel bestående af 

kapaciteter inden for konstruktiv journalistik og klimaforskning.   

 

    Kategorier og præmier  
• Bedste webavis 7.-8. klasse   

• Bedste webavis 9.-10. klasse   

• Herudover uddeles fire mindre særpriser:  

1.  særpris: Bedste artikel   

2.  særpris: Bedste podcast/lydindslag   

3.  særpris: Bedste videoindslag   

https://skoleblogs.dk/webavis
mailto:sven@koncentrat.dk
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4.  særpris: Bedste illustration/foto/satiretegning  

  

Bedømmelseskriterier  
 

Hvad skal der så til for at lave den bedste webavis?   

  

Aviserne vurderes med karakteren 0-5 (hvor 5 er bedst) inden for hvert af følgende kriterier:   

  

A) Hvor interessante, originale og velskrevne/velproducerede er historierne?  

 

B) I hvilket omfang indgår konstruktiv journalistik? Har eleverne med andre ord ikke kun 

beskrevet problemer, men også løsninger?   

 

C) Er avisen sat flot og overskueligt op, og er den multimodal med en god balance mellem de 

forskellige formater (tekst, lyd, video, grafik, fotos) og mellem korte og lange artikler?  

 

D) Er stavning og tegnsætning i orden?  

  

E) Har eleverne anvendt journalistiske metoder – såsom research, vinkling og interviewteknik – 

samt udforsket de journalistiske genrer – som nyheden, reportagen og portrættet?  

 

F) Hvor bredt er kildevalget? Har eleverne selv talt med kilderne fx klimaeksperter, lokale 

virksomheder, biologer, aktivister, politikere eller måske nogle, som på egen krop har oplevet 

en klimakrise? Har eleverne talt med kilder eller lavet reportage uden for skolen? Eller har 

de kun fundet deres kilder på nettet? Og er der brugt forskellige kildetyper såsom 

erfaringskilder, ekspertkilder og partskilder?     

 

En klasse kan således maksimalt få 30 point. Vinderne af bedste webavis er den klasse, der 

samlet set får flest point. Derudover er det op til dommerpanelet at blive enige om, hvem der 

skal tildeles særpriserne.  

 

Vinderne offentliggøres den 14. november 2019   
 

Eventuelle spørgsmål om konkurrencen kan sendes til Koncentrats chefredaktør Sven 

Johannesen på sven@koncentrat.dk  

 

 

 


