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LÆRINGSMÅL
• Du har viden om metoder til sammenstilling af informationer fra flere tekster.
• Du kan vurdere teksters udsagn på baggrund af kontekst.
• Du har viden om afsenderforhold, målgruppe og genrer på internettet.

CASE: DANMARKS RADIO
DR er en medievirksomhed, som laver public service. Public service er TV-programmer, ra-
dioprogrammer, 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.

OPGAVE 1: PITCH TIL DIN REDAKTØR
Når DR skriver nyheder, sker det på baggrund af kilder om et givent emne. Du er journalist 
på DR og har opsnappet forskellige informationer omkring affaldsindsamling på en skole 

Dem finder du i pdf-filen: https://dmifagene.dk/dansk-3/

Du ønsker at skrive en artikel på baggrund af informationerne og skal nu overbevise din re-
daktør om, at det er en god idé. Det gør du ved at lave et pitch (en kortfattet præsentation) 
på baggrund af ALLE 5 nyhedskriterier. Du skal argumentere for kriterierne i forhold til din 
historie, og det skal tydeligt fremgå, hvornår du argumenterer for hvert kriterie.

Skriv fx: ”Historien er aktuel, fordi …, den er væsentlig, fordi…, konflikten opstår ved…”.

På næste side kan du læse om de 5 nyhedskriterier.
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OPGAVE 2: SKRIV ET NYHEDSRESUMÉ
Du har nu fået grønt lys af din redaktør til at skrive artiklen og publicere den på DR Nyhe-
ders hjemmeside www.dr.dk/nyheder. 

Giv artiklen en fængende overskrift og skriv et nyhedsresumé på maks. 50 ord, der sam-
menfatter det væsentligste af artiklens indhold (du skal altså IKKE skrive selve artiklen). Bille-
det herunder viser, hvordan det ser ud på DR’s hjemmeside:

Screenshot fra www.dr.dk/nyheder taget kl. 15:22 d. 28. august, 2019.
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