
Del 1 - Mediedekningen av 22. juliI denne oppgaven tar vi for oss medieomtaler tilknyttet 22. juli.

Se på på bildemontasjen under og svar på spørsmålene på de neste sidene.

Oppgave 1 

Side 1 av 5

Montasje 1



Hvilke temaer løftes frem i overskriftene? 1.1

Hva er budskapet til mediene? Hva er de opptatt av å formidle?1.3

Side 2 av 5

1.2 

Del 1

Hvilke ord bruker de?



Side 3 av 5

 Er det harmoni eller konflikt mellom de ulike overskriftene?
 Kom med eksempler.

           Hvis dere skulle gi denne samlingen av overskrifter en tittel,
eller en samlebetegnelse - hva ville det vært?

1.4

1.5



Side 4 av 5

Trekk på innsikten dere fikk etter å ha svart på del 1, diskuter sammen på gruppa 
og skriv ned ett til to avsnitt med svar på følgende refleksjonsoppgaver: 

Del 2

 Hvilken rolle mener dere mediene spiller i å forme folks 
meninger om et gitt tema?

2.1



Side 5 av 5

Dato:

Navn:

Hvilke utfordringer og problemstillinger kan mediene møte når de 
dekker et vanskelig tema som for eksempel 22. juli?

2.2



Del 1 - Mediedekningen av 22. juliI denne oppgaven tar vi for oss medieomtaler tilknyttet 22. juli.

Se på på bildemontasjen under og svar på spørsmålene på de neste sidene.

Oppgave 1 

Side 1 av 5

Montasje 2



Hvilke temaer løftes frem i overskriftene? 1.1

Hva er budskapet til mediene? Hva er de opptatt av å formidle?1.3

Side 2 av 5

1.2 

Del 1

Hvilke ord bruker de?



Side 3 av 5

 Er det harmoni eller konflikt mellom de ulike overskriftene?
 Kom med eksempler.

           Hvis dere skulle gi denne samlingen av overskrifter en tittel,
eller en samlebetegnelse - hva ville det vært?

1.4

1.5



Side 4 av 5

Trekk på innsikten dere fikk etter å ha svart på del 1, diskuter sammen på gruppa 
og skriv ned ett til to avsnitt med svar på følgende refleksjonsoppgaver: 

Del 2

 Hvilken rolle mener dere mediene spiller i å forme folks 
meninger om et gitt tema?

2.1



Side 5 av 5

Dato:

Navn:

Hvilke utfordringer og problemstillinger kan mediene møte når de 
dekker et vanskelig tema som for eksempel 22. juli?

2.2



Del 1 - Mediedekningen av 22. juliI denne oppgaven tar vi for oss medieomtaler tilknyttet 22. juli.

Se på på bildemontasjen under og svar på spørsmålene på de neste sidene.

Oppgave 1 

Side 1 av 5

Montasje 3



Hvilke temaer løftes frem i overskriftene? 1.1

Hva er budskapet til mediene? Hva er de opptatt av å formidle?1.3

Side 2 av 5

1.2 

Del 1

Hvilke ord bruker de?



Side 3 av 5

	 Er	det	harmoni	eller	konflikt	mellom	de	ulike	overskriftene?
 Kom med eksempler.

           Hvis dere skulle gi denne samlingen av overskrifter en tittel,
eller en samlebetegnelse - hva ville det vært?

1.4

1.5



Side 4 av 5

Trekk	på	innsikten	dere	fikk	etter	å	ha	svart	på	del	1,	diskuter	sammen	på	gruppa	
og	skriv	ned	ett	til	to	avsnitt	med	svar	på	følgende	refleksjonsoppgaver:	

Del 2

 Hvilken rolle mener dere mediene spiller i å forme folks 
meninger om et gitt tema?

2.1



Side 5 av 5

Dato:

Navn:

Hvilke utfordringer og problemstillinger kan mediene møte når de 
dekker et vanskelig tema som for eksempel 22. juli?

2.2



Del 1 - Mediedekningen av 22. juliI denne oppgaven tar vi for oss medieomtaler tilknyttet 22. juli.

Se på på bildemontasjen under og svar på spørsmålene på de neste sidene.

Oppgave 1 

Side 1 av 5

Montasje 4



Hvilke temaer løftes frem i overskriftene? 1.1

Hva er budskapet til mediene? Hva er de opptatt av å formidle?1.3

Side 2 av 5

1.2 

Del 1

Hvilke ord bruker de?



Side 3 av 5

 Er det harmoni eller konflikt mellom de ulike overskriftene?
 Kom med eksempler.

           Hvis dere skulle gi denne samlingen av overskrifter en tittel,
eller en samlebetegnelse - hva ville det vært?

1.4

1.5



Side 4 av 5

Trekk på innsikten dere fikk etter å ha svart på del 1, diskuter sammen på gruppa 
og skriv ned ett til to avsnitt med svar på følgende refleksjonsoppgaver: 

Del 2

 Hvilken rolle mener dere mediene spiller i å forme folks 
meninger om et gitt tema?

2.1



Side 5 av 5

Dato:

Navn:

Hvilke utfordringer og problemstillinger kan mediene møte når de 
dekker et vanskelig tema som for eksempel 22. juli?

2.2



Del 1 - Mediedekningen av 22. juliI denne oppgaven tar vi for oss medieomtaler tilknyttet 22. juli.

Se på på bildemontasjen under og svar på spørsmålene på de neste sidene.

Oppgave 1 

Side 1 av 5

Montasje 5



Hvilke temaer løftes frem i overskriftene? 1.1

Hva er budskapet til mediene? Hva er de opptatt av å formidle?1.3

Side 2 av 5

1.2 

Del 1

Hvilke ord bruker de?



Side 3 av 5

	 Er	det	harmoni	eller	konflikt	mellom	de	ulike	overskriftene?
 Kom med eksempler.

           Hvis dere skulle gi denne samlingen av overskrifter en tittel,
eller en samlebetegnelse - hva ville det vært?

1.4

1.5



Side 4 av 5

Trekk	på	innsikten	dere	fikk	etter	å	ha	svart	på	del	1,	diskuter	sammen	på	gruppa	
og	skriv	ned	ett	til	to	avsnitt	med	svar	på	følgende	refleksjonsoppgaver:	

Del 2

 Hvilken rolle mener dere mediene spiller i å forme folks 
meninger om et gitt tema?

2.1



Side 5 av 5

Dato:

Navn:

Hvilke utfordringer og problemstillinger kan mediene møte når de 
dekker et kontroversielt tema som for eksempel 22. juli?

2.2



Del 1 - Mediedekningen av 22. juliI denne oppgaven tar vi for oss medieomtaler tilknyttet 22. juli.

Se på på bildemontasjen under og svar på spørsmålene på de neste sidene.

Oppgave 1 

Side 1 av 5

Montasje 6



Hvilke temaer løftes frem i overskriftene? 1.1

Hva er budskapet til mediene? Hva er de opptatt av å formidle?1.3

Side 2 av 5

1.2 

Del 1

Hvilke ord bruker de?



Side 3 av 5

	 Er	det	harmoni	eller	konflikt	mellom	de	ulike	overskriftene?
 Kom med eksempler.

           Hvis dere skulle gi denne samlingen av overskrifter en tittel,
eller en samlebetegnelse - hva ville det vært?

1.4

1.5



Side 4 av 5

Trekk	på	innsikten	dere	fikk	etter	å	ha	svart	på	del	1,	diskuter	sammen	på	gruppa	
og	skriv	ned	ett	til	to	avsnitt	med	svar	på	følgende	refleksjonsoppgaver:	

Del 2

 Hvilken rolle mener dere mediene spiller i å forme folks 
meninger om et gitt tema?

2.1



Side 5 av 5

Dato:

Navn:

Hvilke utfordringer og problemstillinger kan mediene møte når de 
dekker et vanskelig tema som for eksempel 22. juli?

2.2



Del 1 - Mediedekningen av 22. juliI denne oppgaven tar vi for oss medieomtaler tilknyttet 22. juli.

Se på på bildemontasjen under og svar på spørsmålene på de neste sidene.

Oppgave 1 

Side 1 av 5

Montasje 7



Hvilke temaer løftes frem i overskriftene? 1.1

Hva er budskapet til mediene? Hva er de opptatt av å formidle?1.3

Side 2 av 5

1.2 

Del 1

Hvilke ord bruker de?



Side 3 av 5

	 Er	det	harmoni	eller	konflikt	mellom	de	ulike	overskriftene?
 Kom med eksempler.

           Hvis dere skulle gi denne samlingen av overskrifter en tittel,
eller en samlebetegnelse - hva ville det vært?

1.4

1.5



Side 4 av 5

Trekk	på	innsikten	dere	fikk	etter	å	ha	svart	på	del	1,	diskuter	sammen	på	gruppa	
og	skriv	ned	ett	til	to	avsnitt	med	svar	på	følgende	refleksjonsoppgaver:	

Del 2

 Hvilken rolle mener dere mediene spiller i å forme folks 
meninger om et gitt tema?

2.1



Side 5 av 5

Dato:

Navn:

Hvilke utfordringer og problemstillinger kan mediene møte når de 
dekker et vanskelig tema som for eksempel 22. juli?

2.2
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