INDIVIDUEL
TID: 10.30 - 12.30

DANSK

LÆRINGSMÅL
•
•
•

Du kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning.
Du kan sammenfatte informationer fra flere tekster.
Du kan udarbejde en nyhedsartikel.

CASE: DANMARKS RADIO (DR)

DR er en medievirksomhed, som laver public service. Public service er TV-programmer, radioprogrammer, artikler og blandet webindhold, som giver befolkningen fri adgang til vigtig information og
debat om samfundet, dansk kultur og sprog. Det gør DR blandt andet ved at skrive nyhedsartikler,
som bliver udgivet på hjemmesiden www.dr.dk.
Du har lige været til redaktionsmøde, hvor DR-journalisten Kevin præsenterede en pressemeddelelse fra Dokk1. I den står der, at biblioteket oplever problemer med hackere, som sender mails ud til
bibliotekets brugere, hvor de udgiver sig for at være Dokk1. De falske mails påstår, at man har for
gamle bibliotekslån og opfordrer til at klikke på et link for at forny dem. De brugere, der har fulgt linket,
har fået hacket deres computer. Dokk1 vil derfor sprede budskabet om de falske mails, så der ikke
er flere, der kommer galt af sted.
DR Nyheder vil gerne bringe en historie om Dokk1-hackerne. Men vinklen er op til dig.

OPGAVEN BESTÅR AF:
•
•

Opgave 1: Researchfasen
Opgave 2: Skrivefasen

LÆS HELE OPGAVESÆTTET, INDEN DU GÅR I GANG MED AT SVARE.
Du kommer til at skifte mellem opgave 1 og 2 løbende, efterhånden som du finder
information til din artikel.
I besvarelsen af din opgave skal du anvende kilder. Kilderne består af:
Levende kilder (se oversigt i bilag 1)
Skrevne tekster
o Bilag 2: Pressemeddelelse fra Dokk1
o Bilag 3: Phishing-mail
o Bilag 4: Data fra Danmarks Statistik
o Bilag 5: Interview med professor i psykologi
Du har adgang til de levende kilder under hele opgaveløsningen. Kilderne står frit tilgængeligt i rummet, og du kan henvende dig til dem efter behov. Pressemødet finder dog kun sted
kl. 11.15 Det er tilladt at bruge de svar, som kilderne giver på andre deltageres spørgsmål.
Du må gerne finde kilder på nettet – men husk, at historien om Dokk1-hackerne er fiktiv,
så du vil ikke kunne finde oplysninger om den konkrete sag.
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INDIVIDUEL
TID: 10.30 - 12.30

DANSK

OPGAVE 1: RESEARCHFASEN

På redaktionsmødet fik du præsenteret det overordnede emne for din nyhedsartikel. Men før du
kan skrive din artikel, må du samle oplysninger fra forskellige kilder, så du har noget at skrive om.
Når du har gjort det, kan du besvare følgende opgave:
Opgave 1a: Hvem er din vigtigste kilde?
Opgave 1b. Hvilke spørgsmål vil du have svar på og hvorfor?
For disse opgaver kan du maks. score 5 point.
DU BLIVER VURDERET PÅ, OM:
•
•

Din vigtigste kilde bliver brugt i din artikel.
Du har valgt spørgsmål, der er relevante i forhold til kilden.

Du kan ikke fortælle alt om emnet i en enkelt artikel, så du har brug for en vinkel, dvs. et fokus for
din historie. En skarp vinkel er kendetegnet ved, at du kan præsentere den med få ord.
Opgave 1c: Præsentér vinklen for din nyhedsartikel ved at afslutte disse sætninger:
1. ”Jeg vil fortælle, at…”
2. ”Det vil jeg gøre, fordi…”
For denne opgave kan du maks. score 5 point.

DU BLIVER VURDERET PÅ, OM DU HAR:
•
•

Redegjort for din vinkel.
Afsluttet sætning 2, så den giver mening i forhold til sætning 1.
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INDIVIDUEL
TID: 10.30 - 12.30

DANSK

OPGAVE 2: SKRIVEFASEN

Skriv en nyhedsartikel på mellem 200 og 400 ord. Artiklen skal bestå af:
-

En overskrift
En underrubrik, der uddyber overskriften
Brødtekst (resten af artiklen)
Citater fra skrevne eller levende kilder.

For denne opgave kan du maks. score 20 point.
Herunder kan du se et eksempel på en overskrift og underrubrik fra DR Nyheders hjemmeside:

Hentet 16. oktober 2019 fra DR Nyheders hjemmeside: https://www.dr.dk/nyheder/udland/
fremadstormende-senator-blev-angrebet-fra-alle-sider-i-heftig-valgdebat
Vær opmærksom på, at dit layout har betydning for, hvor læsevenlig din artikel er. For at gøre
brødteksten mere overskuelig kan du eksempelvis vælge at dele den op i mindre afsnit med mellemrubrikker, men det er ikke et krav.
DU BLIVER VURDERET PÅ, OM DU HAR:
•
•
•
•
•
•
•

Givet artiklen en fængende overskrift, der passer med vinklen.
Skrevet en underrubrik, som uddyber overskriften.
Brugt din vigtigste kilde og fulgt den vinkel, som du har angivet i opgave 1.
Anvendt relevante kilder.
Skrevet en interessant og informativ artikel.
Skrevet en artikel der er mellem 200-400 ord.
Målrettet din nyhedsartikel til DR Nyheder.
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INDIVIDUEL
TID: 10.30 - 12.30

DANSK

AFLEVERING
Senest kl. 12:30 skal du aflevere din besvarelse.
Du afleverer ved at gemme dit dokument som en PDF og uploade det via linket deltag.dmifagene.dk.
Du kan finde mere information i vejledningen: “Sådan afleverer du en digital besvarelse”, som ligger i
din mappe.
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