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Der er smæk på farverne inde på koncentrat.dk, der vil engagere unge i skole- og gymnasiealderen til at interessere sig for samfundsdebatten. Illustration: Marie Boye

Trump, Putin og alle de
andre indtager undervisningen
En hybrid mellem klassisk journalistik og skræddersyede undervisningsforløb
er den nye elev i klassen. Koncentrat er navnet på et nyt ungdsomsmedie, der har som
ambition at bringe ﬂere nyheder og mere samfundsdebat ind i klasselokalet.
KIRI KIM LASSEN

H

vordan er det nu, den danske model hænger sammen? Hvorfor går de nuværende
overenskomstforhandlinger i hårdknude,
og hvordan kommer klimaforandringerne
til at påvirke vejret i Danmark?
Selv om det ofte er aktuelle problemstillinger,
som elever i klasselokalerne skal forholde sig til
rundt om på de danske folkeskoler, så kan det
være en vanskelig opgave for lærerne at koble de
dugfriske nyheder sammen med det klassiske
undervisningsmateriale.
Det vil et nyt medie lave om på. Det hedder
Koncentrat, og det gik i luften i februar. Formålet
er at forsyne unge fra 7. til 10. klassetrin med
aktuelle og væsentlige nyhedshistorier om alt fra
plastikforurening i havene til digitale krænkelser.
Mediet har hjemme på internettet, nærmere
bestemt under domænet koncentrat.dk.
En af medarbejderne på det nystartede ungdomsmedie er Louise Friis, der er uddannet
lærer og cand.pæd. i didaktik. Hun bærer titlen
didaktisk redaktør, hvilket er en betegnelse for, at
hun har til opgave at bygge bro mellem journalistik og undervisning.
»Som det er nu, er det op til den enkelte lærer
at få aktualitet ind i undervisningen. Men mange
er presset på forberedelsestiden, og bruger man

artikler henvendt til voksne, så ligger der ofte en
forforståelse mellem linjerne og begreber, som
skal forklares og konkretiseres, inden man kan gå
i gang med undervisningen,« siger Louise Friis.
Hun følges op af Sven Johannesen, der er chefredaktør for det nye medie.
»Med Koncentrat slipper lærerne for at bruge
en masse tid på at ﬁnde materiale og forklare indholdet. Det er let at gå til for både lærere og elever, og samtidig er det med til at gøre undervisningen nærværende, fordi det handler om dét,
der sker ude i verden her og nu,« lyder det fra
Sven Johannesen.
Skal spejle sig i skribenterne
Holdet bag Koncentrat består af journalister og
lærere, og hver eneste artikel publiceres sammen
med et undervisningsforløb, som kan bruges på
tværs af en række fag. To gange om ugen lægger
redaktionen to nye "koncentrater" op på siden,
der folder en aktuel samfundsmæssig problemstilling ud for læseren via seks trin.
»Vores mission er at skrive historier til unge,
der, hvor de er, men samtidig skal hver eneste
artikel – om den så handler om menstruation,
overenskomstforhandlinger eller hævnporno –
kunne bruges med det samme i undervisningen.

Vi er ikke en konkurrent til det undervisningsmateriale, der allerede ﬁndes, men et middel til
gennem aktuel journalistik at vække de unges
interesse for samfundet,« siger Sven Johannesen.
Om det omhandler den verdensomspændende
#MeToo-bevægelse, syvårsmarkeringen for borgerkrigen i Syrien eller de amerikanske studerendes opgør mod USA’s våbenlov, så forsøger
redaktionen bag at gøre nyhederne så nærværende for de unge læsere som muligt.
Af samme grund skal de case-personer, der bliver brugt til at sætte ansigt på historierne, helst
være jævnaldrende med læserne, ligesom skribenterne bag artiklerne heller ikke må ligge for
mange generationer fra målgruppen rent aldersmæssigt. Og til forskel fra de klassiske medier er
Koncentrats skribenter mere end velkomne til at
skrive i jeg-form.
»I forhold til artikler, hvor voksne udtaler sig,
eller lærebøger, hvor teksterne er distancerede,
så må journalisterne gerne bruge dem selv eller
fortælle personlige anekdoter, dog uden at det
bliver selvcentreret. Det betyder meget for
læserne, og de vågner mere op, når de kan
mærke, at der er et levende menneske bag,« fortæller Sven Johannesen.
Louise Friis indskyder, at det er hendes erfa-

I begyndelsen
havde vi en
forestilling om,
at vi skulle være
mere kække og
sjove i sproget
for at ramme
dem. Men de
unge vil ikke
tales ned til.
De vil tages
alvorligt.
Sven Johannesen,
chefredaktør ved
Koncentrat
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E ring, at eleverne bedre kan relatere sig til
undervisningen, når den tager udgangspunkt i
andre unges personlige beretninger.
Vække socialt engagement
Det er knap to måneder siden, at koncentrat.dk
efter mere end et års forberedelsestid officielt
gik i luften. For det er ikke bare sådan lige at producere nyheder til segmentet, der af mange kaldes "digitalt indfødte", og som er vokset op med
at blive bombarderet med tilbud på de digitale
platforme, hvor der kæmpes en hård kamp om
vores alles opmærksomhed.
»Det er ikke nemt at skrive til unge. I begyndelsen havde vi en forestilling om, at vi skulle
være mere kække og sjove i sproget for at ramme
dem. Men de unge vil ikke tales ned til. De vil
tages alvorligt, og de interesserer sig faktisk for,
hvad der sker ude i verden,« siger Sven Johannesen.
Klikker man rundt på sitet, bider man måske
mærke i, at det er støvsuget for forstyrrende bannerreklamer og andet støjende indhold, der fjerner fokus fra substansen. I stedet for uddybende
faktabokse, bliver tingene forklaret i koncentreret
form i selve teksten, og der bliver kun linket
videre til andre tekster, hvis det giver mening.
Koncentrat.dk har fået etableringsstøtte fra
Kulturstyrelsen, der støtter nye medier, der fremmer "et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder
af samfundsmæssig og kulturel karakter med
henblik på styrkelsen af det danske demokrati og
den demokratiske debat". Derfor skal man også
kigge langt efter artikler om Justin Biebers nyeste
frisure eller guides til, hvordan man bruger det
seneste fotoﬁlter på Snapchat.
»Vores hovedformål er at klæde de unge på til
at blive demokratisk dannede borgere, der ønsker
at deltage aktivt i samfundet, mere end bare at
sætte et kryds hvert fjerde år. Samtlige af vores
historier lægger op til, at man i klassen kan tage
en diskussion om, hvad der bør ændres, og hvad
man selv kan gøre for at bidrage,« fortæller
Louise Friis.

Et nyhedsmedie for skole- og gymnasieelever,
der blev lanceret i
starten af februar.

Til forskel fra lignende
ungdomsmedier følges
alle artikler på
koncentrat.dk op af
opgaver og forslag til
undervisningsforløb for
skolelærere. Af samme
grund består
redaktionen af en
blanding af uddannede
journalister og personer
med lærer- og undervisningsbaggrund.

Udover Koncentrat ﬁndes også medier som Format og Broadly rettet mod børn og unge. Foto: Mikkel Berg Pedersen
Hård konkurrence
Koncentrat er dog langt fra eneste nye onlinemedie, der kæmper om det unge publikums gunst.
Faktisk er konkurrencen på det område benhård,
og alene sidste år skød yderligere tre medier henvendt til de unge op i den danske mediejungle.
Format fra JP/Politikens Hus, det selvstændige
webmagasin Sein, der er skrevet af de unge selv,
og Broadly, som er en underafdeling af det amerikanske Vice. Oven i det barsler både TV 2 og
Altinget med satsninger, der skal trække den
eftertragtede målgruppe ind i netop deres fold.
I sådan et konkurrencemiljø lider mange en
hård skæbne, og senest gik det ud over Berlingskes børneavis Kids News, der ﬁk kniven i forbindelse med en større sparerunde. Kort forinden
var det JP/Politikens Hus, der måtte sande, at

dets satsning på området, onlinemediet Format,
ikke havde formået at generere den ventede indtjening, hvilket førte til afskedigelsen af tre medarbejdere.
Endnu har de mange skrækhistorier dog ikke
formået at tage pusten fra Koncentrat, forsikrer
chefredaktør Sven Johannesen:
»Vi har brugt et år på at starte mediet op, og i
den tid har vi prøvet alt af på målgruppen, så vi
rammer et sprog og en tone, som er i de unges
øjenhøjde. Vi bilder os ikke ind, at vi er det eneste medie, de fremover vil læse. Dét, der gør os
specielle og adskiller os fra de andre ungdomsmedier, er i høj grad, at vi er en hybrid, hvor
aktuel journalistik smelter sammen med undervisning. Den kombination er ikke set før,« siger
han. N

Målet er bl.a. at ruste
landets unge til at blive
vidende, kritiske og
engagerede
mediebrugere.
Koncentrat har
modtaget etableringsstøtte fra
Kulturstyrelsen.
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