
“GØR LIGE DET HER SEXET ...

FOR UNGE”



Hvem er jeg?

Caroline Tranberg, 28 år, caroline@altinget.dk

Journalist og redaktør på Spektrum

Bachelor fra CBS og kandidat i journalistik

Tidligere journalist på faktatjek-mediet TjekDet og 
DR Ultra-serien Klassen

I dag: Om Spektrum og EU-journalistik til unge og   
til lærere



Hvad er ?

Medie om politik til de ældste i folkeskolen og til 
ungdomsuddannelser hos Altinget siden 2018 

Målet er at give unge en stemme i debatten og 
opbygge politisk selvtillid

Hjemmeside, Facebook, YouTube og Instagram

I dag også (gratis) nyhedsbreve med 
undervisningsmateriale om politik i DK, EU og 
verden 

Temaer: E-demokrati / Brexit / Alkoholkultur m.fl.

https://spektrum.altinget.dk/
https://www.facebook.com/SpektrumDK/
https://www.youtube.com/channel/UCisPB_Xpjp3nl-FgzsHYSEg/featured?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/spektrumdk/
https://spektrum.altinget.dk/nyhedsbrev/


EU-journalistik på

Debatindlæg:

Mathias er vild med Brexit

Videoer:

Explainere om: Parlamentet, Rådet

og Kommissionen

Voxpop:

Spektrum spørger politikerne: Skal vi

gøre det muligt at stemme online?

Q&A-artikler: 

Hvorfor er danske unge så tørstige

efter alkohol (i forhold til andre unge i EU)? 

Quizzer (også i Kahoot): 

Har du styr på resultatet af EU-valget?

Anmeldelser med mere:

Kan EU hjælpe med at slette dig fra 

Google? Læs, hvad jeg fandt ud af

Debatindlæg - Video - Voxpop - Q&A - Quiz - Anmeldelse - Nyhed

https://spektrum.altinget.dk/eu/mathias-er-vild-med-brexit/
https://spektrum.altinget.dk/eu/spektrum-forklarer-hvad-er-europa-parlamentet/
https://spektrum.altinget.dk/eu/spektrum-forklarer-fa-overblikket-over-de-forskellige-rad-i-eu/
https://spektrum.altinget.dk/eu/hvad-er-europaspektrum-og-margrethe-vestager-forklarer-hvad-laver-europa-kommissionen-egentlig-kommissionen-det-forklarer-spektrum/
https://spektrum.altinget.dk/politik/spektrum-sporger-politikerne-skal-vi-gore-det-muligt-at-stemme-online-til-valg/
https://spektrum.altinget.dk/politik/spektrum-sporger-politikerne-skal-vi-gore-det-muligt-at-stemme-online-til-valg/
https://spektrum.altinget.dk/kulturogsamfund/hvorfor-drikker-unge-sa-meget-alkohol%e2%80%8b/
https://spektrum.altinget.dk/kulturogsamfund/hvorfor-drikker-unge-sa-meget-alkohol%e2%80%8b/
https://spektrum.altinget.dk/eu/test-dig-selv-har-du-styr-pa-resultatet-af-eu-valget/
https://spektrum.altinget.dk/eu/kaere-google-please-glem-mig/
https://spektrum.altinget.dk/eu/kaere-google-please-glem-mig/


-nyhedsbreve til undervisere

Nyhed: Danske unge drikker mest i EU, men de drak mindre 

under corona

Baggrund: Hvorfor drikker unge i DK så meget i forhold til 

andre lande i EU?

Debat: 18-årige William synes, det er en lappeløsning at 

hæve aldersgrænsen

Video: Drukkultur under studentertiden i 1950 og 2020

Voxpop: Politikere om at hæve aldersgrænsen

Anmeldelse: Unge tester 4 druklege uden alkohol 

Quiz: Test din viden om alkohol-regler

Nyhed: Det første borgerforslag har fået flertal i Folketinget 

Baggrund: Hvorfor stemmer vi ikke bare online til valg 

som andre EU-lande? 

Debat: Alternativets Unge går ind for flere online afstemninger

Video: 18-årige Sarah kæmper for abortrettigheder i Polen 

med sin telefon

Voxpop: Hvad synes Venstre og Socialdemokratiet om online 

afstemninger?

Anmeldelse: Vi uddeler S’er til Ekstra Bladets “Nationen!”

Quiz: Er det et rigtigt parti? Sandt eller falsk



Debatopgaver!   E-demokrati
Opgave: Dine elever skal finde andre eksempler på, 

hvordan sociale medier har været brugt til at kæmpe en 

sag. Diskuter fordele og ulemper ved at demonstrere 

online.

Opgave: Tegn en linje på tavlen. I den ene ende står der 

“for online valg” i den anden står der “imod online valg”. 

Bed dine elever stille sig efter overbevisning. Diskuter i 

mindre grupper.

Opgave: Dyk ned i ideologierne bag de tre partiers 

holdning til online valg. Diskuter, om svarene stemmer 

overens med deres ideologiske grundlag.



Vær med
Skriv dig op til vores gratis 
nyhedsbrev:

spektrum.altinget.dk/nyhedsbrev/

Følg os på SoMe

Send feedback 

Tip os om næste emne

caroline@altinget.dk
+45 9282 9010

https://spektrum.altinget.dk/nyhedsbrev/
mailto:caroline@altinget.dk

