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Aktiviteter  Formål  Metode  

Se og debattere en aktuel nyhedsudsendelse 
 

Give den unge indblik og interesse i 
dagsaktuelle nyheder og temaer 
 
Give den unge erfaring med at debattere en 
nyhed 
 
Give den unge erfaring med at danne sin egen 
holdning, stå ved den og debattere i en god 
tone 
 
Give den unge erfaring med at det er okay at 
være uenig 
 
Øve den unge i at respektere og lytte til dem 
man er uenig med.  
 

Undervisningen består primært af at se og 
debattere en nyhedsudsendelse. Hvert indslag 
debatteres løbende.  
 
Cirka en gang om måneden vælger den unge 
selv en nyhed fra en hvilken som helst 
nyhedsplatform. Derefter præsenterer den 
unge den valgte nyhed (indhold, samt hvor og 
hvornår den er fra) og beskriver, hvem 
nyheden er relevant for.   
 
Der arbejdes generelt med at give de unge 
forståelse, indblik og interesse i det, der 
foregår i den nære omverden (min by/min 
kommune) den større omverden (Danmark) og 
den store omverden (Europa og hele Verden).  
 
Der tages udgangspunkt i de unges situation, 
og hvad de forventes at kunne forholde sig til, 
og interessere sig for. Der vil blive lagt vægt på 
emner, som har og vil kunne få, en betydning 
for den enkelte elev. 
 
Vi arbejder med forståelsen af det omgivende 
samfund med særligt fokus på 
problemstillinger, der er nærværende og giver 
mening for de unge.  Vi anvender i videst 
muligt omfang de medier, som er en del af en 

Vælg selv en nyhed Give den unge en opmærksomhed på, hvor 
man kan finde nyheder og især, hvor man 
finder de uafhængige nyheder 
 
Gøre den unge opmærksom på forskellen 
mellem at se en nyhedsudsendelse og kun 
vælge nyheder selv 
 
Gøre den unge opmærksom på, at når de 
vælger en nyhed selv, vælger de ud fra egen 
interesse 
 



Aktiviteter  Formål  Metode  

Give den unge erfaring med at vurdere, hvem 
en nyhed har relevans for 
 
Give den unge redskaber til at faktatjekke en 
nyhed 

normal hverdag. Det kan være klip fra Tv-
nyheder og debatudsendelser, aviser og 
internettet 
 

Historiske film Give den unge indblik i og viden om større 
historiske begivenheder 
 

Valg (i andre lande, EU og i Danmark – 
Folketing, regional og kommunal) 
 

Give den unge indblik i hvad de forskellige 
partiers mærkesager er 
 
Give den unge viden om, hvornår man kan 
stemme og hvordan man stemmer 
 
Gøre den unge opmærksom på, hvordan man 
har indflydelse i et demokrati 
 
Give den unge indblik i, hvad hhv. EU, 
Folketinget, Regionen og kommunen tager sig 
af 
 

 


