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Noter
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Elevoplæg



Aviser
I skal I grupper sammenligne to aviser/forsider.

• Hvilke forskelle ligheder er der?

• Hvad er det øjnene falder på?

• Hvad er det for en type historie der bliver vægtet på forsiden?
Sladder, international politik, eller noget andet?

• Er der mange/få ord på forsiderne?

• Hvem tror du avisen henvender sig til?



Den fjerde statsmagt
• Hvor langt kan medierne tillade sig at gå?

• Brug følgende artikel og grundlovens §77 til at diskutere ovenstående spørgsmål.

http://politiken.dk/indland/politik/ECE411612/khader-i-slagsmaal-med-se-og-hoer/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902#P77


Aviser opsamling
• Politiken

• Jyllandsposten

• Ekstra bladet

• BT

• Information

• Metroxpress



For eller imod
• Pressen kan betegnes som den fjerde statsmagt

• Det er vigtigt med en uafhængig presse

• Det er godt der er en udvælgelse af nyheder, for folk

• kan ikke selv administrere nyhedsflowet

• Aviser bør ikke trykke noget der kan støde andre

• mennesker

• Det er i orden at aviser bringer nyheder der ikke er

• helt sande for at sælge flere aviser

• Nyheder bør finansieres af staten, og bør være gratis

• En politiker bør ikke have en spindoktor

• En politikers privatliv, bør pressen ikke blande sig i



Næste emne



Lektier
Læs 192-199
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