
Skoleavis - mediekonkurrencen 
6.årgang 
Projektet er primært et danskfagligt projekt 
 
Periode 
Hele projektugen uge 9 i 2018 - desuden en del dansktimer i et par 
uger efterfølgende. 
 

Præsentation 
Politiken, JP og EkstraBladet tilbyder skoler at man kan lave en avis, 
som man efterfølgende kan få trykt i professionelt materiale og design. 
Avisen laves i programmet Newsdesk (newsdesk.dk), og her er tre faser; Skrivning, 
korrekturlæsning samt layout. 
 
Vores projekt tager udgangspunkt i Mediekonkurrencen, arrangeret af Sex og Samfund, hvor 
temaet i år er “Elsk dig selv - krop og idealer”. Konkurrencen kører i uge 9-12.  
I præsentationen til konkurrencen kan læses:  
 
“Hvad gør det konstante møde med den redigerede krop ved de unges selvopfattelse – og selvværd? 
Hvad er det for normer og idealer, der skaber de urealistiske forestillinger om, hvordan vores liv og 
krop skal se ud? Og hvordan kan man som ung gå op imod idealerne og elske (hele) sig selv? 
Fra uge 9-12 får 6.-10. klasse landet over mulighed for at dykke ned i de journalistiske genrer og 
agere nyhedsredaktion med krop og idealer som omdrejningspunkt. Eleverne vælger selv, om de vil 
deltage i konkurrencen med en avis eller et nyhedssite. Det er gratis at være med.” 

Eleverne har altså arbejdet som journalister, således at de selv har fundet en historie, har 
fundet en velegnet journalistisk vinkel, og besluttet hvilken journalistisk genre, de ville 
skrive i. Eleverne har været “ude af huset”, og har interviewet mange forskellige mennesker. 

Det er et klassisk skoleprojekt, men når man bruger Newsdesk, bliver produktet meget flot 
og professionelt. Samtidig tvinges eleverne gennem en proces, der kvalitetssikrer deres 
arbejde. Det bliver meget gennemarbejdet, og man kan først sende avisen til tryk, når 
layoutet er i orden. Man arbejder under en deadline (som læreren i øvrigt kan justere), og 
det er også med til at give udtryk af, at man arbejder som på en rigtig avisredaktion. 

Gode råd 
● Det passede nogenlunde med en uges arbejde, men der var mange hængepartier 

derefter. Nogle var færdige, mens andre havde brug for mere tid. Man skal være klar 
på, at nogle elever på et tidspunkt skal have noget helt andet at arbejde med, mens 
de sidste stadig laver avis. 

 
● Det er smart at skrive artiklerne i Word eller Docs, og så efterfølgende kopiere det ind 

i newsdesk.  



 

● Layout-delen er meget tidskrævende. Og det er svært for eleverne. Man skal regne 
med, at man som lærer skal bruge en del tid på at lægge sidste hånd på værket, 
inden det sendes til tryk. Avisen skrives naturligvis i spalter, og det hele rykker sig 
meget rundt, når man laver en lille ændring. Sæt nogle timer af, når alt er færdigt fra 
elevernes hånd. 

 
● Newsdesk-sitet bruges af rigtig mange elever og lærere i tiden lige op til deadline af 

mediekonkurrencen. Det gjorde siden meget langsom, og det var utroligt 
frustrerende. Man kan i øvrigt brug newsdesk hele året rundt, og ikke kun i 
forbindelse med mediekonkurrencen. 

 
● Brug FAQ’en og kontaktformularen hos Newsdesk. Der er også et telefonnummer, og 

de er flinke til at hjælpe. 
 

● Fra starten havde vi inddelt eleverne i forskellige redaktioner, som skulle dække 
bestemte områder. Det var f.eks Kultur, Samfund, Udland og Tech. Senere viste det 
sig, at det var med til at fastlåse eleverne lidt for meget. Hvis en elev havde en ide til 
en rigtig god historie, som egentlig hørte til en anden redaktion, ville det være 
demotiverende, hvis eleven ikke fik lov til at skrive den selv. I Newsdesk-programmet 
kan man kun skrive i de redaktioner, man hører til. Eleven kan godt tilhøre flere 
redaktioner, men det er lidt bøvlet at flytte rundt på artiklerne mellem redaktionerne. 

 
 


