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Produktion
VELKOMMEN TIL

Stop Madspilds digitale forum sørger for, at du og 
dine klassekammerater hele tiden har overblik over 
jeres produktioner – fra første idé til den færdige  
produktion. 

Forummet guider jer gennem tre grundlæg-
gende journalistiske grundfaser – Research, 
Findings og Produktion, før I til sidst kan offent-
liggøre jeres produkt. Det er også her, I kom-
munikerer med jeres redaktionssekretær, som 
undervejs skal godkende, at I følger den jour-
nalistiske metode, I har gennemgået i klassen.

DE TRE FASER ER:

1. Research: Her beslutter I, hvad jeres historie  
skal handle om, hvad I vil undersøge, og hvilke  
personer I vil kontakte.

2. Findings: Den næste fase handler om, hvad  
jeres research har vist. Det er også her, I beslutter,  
hvilken vinkel I lægger på historien, og hvilke  
kilder I bruger. 

3. Produktion: I denne sidste fase sikrer I, at jeres  
medieproduktion lever op til god journalistisk  
metode og skik , inden I oploader det færdige  
produkt.

Denne simple guide fortæller dig, alt, hvad du skal vide for at for at komme godt i gang.

God fornøjelse!
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Tryk på det 
emne, du vil 
have hjælp 
til eller vide 
mere om.



1. Sådan opretter du dig
Din lærer sender dig en e-mail med et link, som du skal bruge for at oprette dig i systemet.

2. Sådan får du overblik 
I ”Stop Madspil ” arbejder du og dine klassekammerater i mindre grupper/redaktioner. En redaktions- 
sekretær i hver gruppe sikrer løbende, at arbejdsprocessen og produktionerne følger de journalistiske  
metoder, som I er blevet undervist i.
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Du er nu klar  
til at logge ind 
på systemet

Opret dig med  
navn, e-mail og  
adgangskode

Din newsfeed viser  
al intern aktivitet  
og kommunikation

I højre side 
ser du, hvilke 
grupper og 
teams du er 
tilknyttet

Et tip! Hvis du er kommet i tvivl om, hvor du er i systemet, kan du altid følge  
’brødkrummestien’ og klikke dig et par skridt tilbage eller gå tilbage til forsiden – enten  
via ikonet Hjem eller ved at trykke på dit navn oppe i højre hjørne.

t  RETUR TIL INDHOLD
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2a. Er du redaktionssekretær? 
Så er det dig, der opretter de forskellige teams inden for gruppen. 

Det gør du ved at:

1. Trykke på din gruppes navn (i højre side). 

2. Dernæst klikker du på Opret team nederst på siden. Navngiv team. 

3. Tryk på Medlemmer og markér de personer, der skal indgå i teamet.

4. Sådan! Nu har du oprettet et team. 

3. I gennemgår én fase ad gangen
Hvert team har en såkaldt ’Teamside”, som viser de forskellige faser, og hvor langt I er i processen. 

Research-fasen. 
Her beslutter I, 
hvad jeres histo-
rie skal handle 
om, hvad I vil 
undersøge, og 
hvilke personer  
I vil kontakte.

Under Findings 
skriver I, hvad 
jeres research 
har vist, hvilken 
vinkel I lægger 
på historien, og 
hvilke kilder I er 
nået frem til.  
I uploader kilde-
materialet. 

Når jeres produk- 
tion er klar til 
offentliggørelse,  
går I ind under 
Produktion. Her 
uploader I filen og 
noterer titel samt 
tilføjer en kort 
beskrivelse af jeres 
produkt.

• De fire faser er:
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For at få godkendt jeres arbejde, så I kan komme videre til næste fase, er det vigtigt, at I udfylder felterne  
omhyggeligt. 

Husk! Før I kan gå videre til næste fase, skal jeres arbejde (dvs. noter og uploadede filer) tjekkes og  
godkendes af gruppens redaktionssekretær.

3a. Er du redaktionssekretær? 
Èn af redaktionssekretærens vigtigste opgaver er at tjekke, at hver fase er grundigt gennemarbejdet, 
før teamet kan gå videre. Teamet kan først gå videre til næste fase, når du har godkendt deres arbejde.

Stop spild af mad Side 4/5

• I opretter – redaktionssekretæren godkender!

I højre side  under 
hver fase finder i 
en tjekliste med en 
række journalistiske 
råd og kriterier. Dem 
bør I tjekke, inden  
I beder redaktions-
sekretæren godken-
de jeres arbejde. 

Du godkender  
i øverste højre 
hjørne 

t  RETUR TIL INDHOLD



4. Den færdige produktion
Når I har været igennem samtlige faser og fået godkendt hhv. Research og Findings hos redaktions- 
sekretæren, er det tid til at uploade den færdige produktion. 

4a. Er du redaktionssekretær? 

5. Din lærer offentliggør produktionen

Som redaktionssekretær er det  
dit ansvar at tjekke, at den  
færdige produktion lever op  
til de journalistiske kriterier  
(se tjekliste under Produktion).
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Tillykke! Nu er jeres  
produktion godkendt og  
klar til offentliggørelse.  
Når din lærer har  
publiceret den, vises 
den på forsiden under 
Publikationer.

Her  
godkender  
du produk- 
tionen.
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