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Som man kan se i filmene om bombningerne, kan man bruge den samme 

begivenhed til at fortælle vidt forskellige nyhedshistorier – eller til at 

argumentere for vidt forskellige politiske holdninger. Det er endda muligt at 

lave helt forskellige historier med de helt samme billeder, hvis bare man 

ændrer klipning, speak eller overskrifter. Det er det, som man i 

nyhedssprog kalder for vinkling. 
 

Begrebet fake news (falske nyheder) dukker ofte op i den politiske debat. 

Nyhedsmedier bruger ordet om politisk farvede nyhedshistorier, der enten 

er direkte usande eller er meget holdningsprægede. Men politikere og folk 

på sociale medier bruger også ordet om nyhedshistorier, der kommer fra 

folk med andre politiske holdninger end dem selv.  

 

Vinkling og fake news 

1) Find en aktuel nyhedsartikel med et billede. Læs den, og giv den 

nye overskrifter, der har forskellige vinklinger på nyheden – både 

positive, negative og politiske.  

Find på så mange overskrifter som muligt. 

2) Brug samme artikel, og lav en eller flere nye overskrifter, der er 

”fake news”. De skal passe til billedet og være troværdige. 

 

Diskussion 

Diskutér følgende: 

3) Kan man overhovedet lave neutral, objektiv nyhedsdækning? Vil 

vinklingen ikke altid være farvet af ens politiske holdninger?  

4) Må nyhedsmedier gerne have politiske holdninger? 

https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/klipning
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5) Hvad fortæller mest om et nyhedsmedies politiske holdninger – de 

historier, de bringer, eller dem, de ikke bringer? 

6) Hvor går grænsen mellem fake news og politiske holdninger? Hvor 

meget kan man ”farve” en historie, før den bliver til fake news? 

 

Produkter 

Vælg et aktuelt emne, og lav en billedsøgning på det. Brug billederne til at 

lave produkter med forskellige vinklinger eller politiske holdninger: 

 

”Breaking news”-billeder  

Brug samme billede til at lave en historie med to forskellige vinkler. Lav 

også en version, der er fake news. 

 

Overvej tekst og billede nøje. 

 

 
Foto: Filminstituttet 

 

Du kan fx bruge: http://www.classtools.net/breakingnews/ 

 

Nyhedsindslag 

Brug 10-20 billeder i samme rækkefølge til at lave nyhedsindslag med 

speak. Lav to indslag med hver deres vinkel. Lav også en version, der er 

fake news. 

 

Du kan fx bruge WeVideo på Skoletube. 

 

Emnerne kan fx være:  

 

 Unges brug af sociale medier 

 Flygtninge  

 Skjulte reklamer fra influencere 

 Danmark i EU 

 Danmark i Nato 

 Klimadebat 

 Arbejdsløshed 

 Skattetryk 

 Folkeskolen 

http://www.classtools.net/breakingnews/
https://skoletubeguide.dk/project/wevideo/

