
Udviklingsprojekt: ‘Samfundsfag og empirisk viden’

Kælenavn: Operation Mediedannelse☺

Hvordan kan samfundsfagslærere understøtte og stimulere 
elevernes motivation for og evne til at være velorienterede.

• Målet: udvikle en værktøjskasse med redskaber/øvelser, der kan understøtte og 
stimulere elevernes evne til at være velorienterede.

• Værktøjskassen skal kunne anvendes på tværs af de gymnasiale uddannelsesretninger 
(STX, HF, HHX, HTX, EUX) og på tværs af de faglige niveauer.

Deltagere i udviklingsprojektet: 
• Ditte Nørtoft Nielsen, Aarhus Katedralskole (STX)
• Johanne Littrup, Gentofte Studenterkursus (STX+HF)
• Mette Karlsen: Holstebro Gymnasium og HF (STX+HF)
• Nedim Dzeko, AarhusTech (HTX, EUX)
• Nikolaj Løth: Viden Djurs (HHX)
• Thomas Spotting: Marselisborg Gymnasium (STX)



Oversigt over de forskellige 31 ‘værktøjer’/øvelser
30 øvelser og 1 undervisningsforløb

• HOT NEWS

• DEBATTEN

• KA’ DET NU PAS’

• MEDIESKILLS

• SPIL
BILAG
Bilag 1-4: bilag til spillene
Bilag 5: Medieforløb (undervisningsforløb)



HOT NEWS 
10 øvelser

• Hvad betyder den overskrift?
• Lyden på vandrørene?
• Empirisk opsamlingsforløb
• Bossen og sekretæren
• 10 aktuelle fra opgavehylden
• Ugens tre vigtigste nyheder
• Kollaborativt aktualitets O-løb
• Aktualitetsfokuseret ‘Gæt og grimasser’
• Karikaturtegningens 1-2-3
• Tip næste uges 3’er

https://drive.google.com/file/d/1stW2iPsaYZ1Bxi59178Zpu8GJ-doGncz/view?usp=sharing


DEBATTEN
4 øvelser

• Frirumsdebat
• Forsamlingshuset
• Dagens tema
• Debattle – hvad er egentlig min holdning?



KA’ DET NU PAS’
4 øvelser

• Året der gik – den satiriske udgave
• Bertel Haarders traditionelle julesang
• Har fatter (eller mutter) altid ret?
• Nyhedsbattle



MEDIESKILLS
7 øvelser

• Stormen på USA’s kongres: forbrydelse eller heltegerning?
• Hvilken politiker skal have dit kryds?
• Grønspættebogen for unge
• Læserbrev vs SoMe
• Hvad er algoritme-nyheder?
• Grænser for ytringsfriheden?
• Komparativ miniundersøgelse af informationskanaler

https://drive.google.com/file/d/1fxIclDEjTWdU268KWCtzKzk5OTO4YWIl/view?usp=sharing


SPIL
5 øvelser

• Spådommen
• Game of Thrones – Danmark
• Game of Thrones – Verden
• Spillet om magten
• Hvem er ministeren

BILAG: 
Bilag 1: Games of Thrones: Danmark: spillekort
Bilag 2: Games of Thrones: Verden: spillekort
Bilag 3: Hvem er ministeren: Spilleplade
Bilag 4: Spillet om magten - beskrivelse

https://drive.google.com/file/d/1dnPdgpLx-uAj8x7Ttqd5N4gHJ27RPLW6/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17GEY_ehY-c35Jc3baPacrMSYqK1pmptnZNH4VVnacxY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zyfZe0R8zOtkVbqat0YLJXqAgv3OktVqNAXqLqgSOaQ/edit?usp=sharing


Orientering i øvelserne på egen hånd

Mediedannelse - øvelseskatalog - link

Råmateriale - “hvis man gerne vil redigere selv”

Vi mødes herinde kl 1415, hvor vi samler op og inspirerer 
hinanden. Johanne og Thomas er til stede hele tiden

https://drive.google.com/file/d/1CqLlN_LO-csMJZkvVRy2w78UtYSZVw0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CqLlN_LO-csMJZkvVRy2w78UtYSZVw0s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kyE4Baugm8eY9zrmHNf-cKdlzLL6rACf?usp=sharing
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