Nyt journalistisk overbliksmedie
siger pænt goddag
Koncentrat.dk er et nyt journalistisk medie, som skal hjælpe unge til at forstå den verden, de lever i. Vi er ved at forlade kravlegården, og nu stikker
vi ydmygt næsen frem. Koncentrat drives af journalister, der skriver om
de vigtigste samfundsmæssige og kulturelle tendenser på en nogenlunde
letforståelig og uhøjtidelig facon. Meningen er, at alle unge skal være med.
Målet er at gøre dem til engagerede og kritiske mediebrugere – og undgå
at de falder i søvn undervejs. Midlet er at koge en kompleks verden ned i
et journalistisk format, som vi kalder koncentrater.
Et koncentrat er et vinklet overblik over et emne, såsom hacking, porno
eller unge-stress, formidlet i en blanding af tekst, video, billeder og grafik.
Aldrig hurtige nyheder, men gennemarbejdet journalistisk slow food, som
vi serverer i små snack size vitaminbomber til læsere, der er træt af at fare
vild i nyhedsjunglen af uforståelige og indforståede artikler og fake news.
Vi sigter efter de unges hjerne og krop, så udover at vi leverer kritisk kvalitetsjournalistik, vil Koncentrat også lægge skærm til de unges tanker og
livserfaringer. Samtidig skal Koncentrat være en kærkommen hjælp til lærere på landets skoler. Vores ambition er at gøre Koncentrat til en intelligent, interessant og uundværlig del af den daglige undervisning. Derfor vil
vores koncentrater på sigt have tilknyttet didaktiserede og differentierede
opgaver, så vores journalistik let kan indflettes i lærernes dagligdag.
Det lyder jo alt sammen fint, men, men, men… Vores hjemmeside er stadig
i beta og under udvikling, og vi er endnu et godt stykke fra målet. I disse
måneder er vi med økonomisk støtte fra Medienævnet ved at udvikle både
journalistik og didaktisering.

Vi taler med unge, lærere, eksperter og vores mødre om, hvordan vi kan
lave det perfekte overbliksmedie til de unge. Og vi afprøver forskellige
formater, længder og formidlingsniveauer, så vi kan ramme et niveau, der
er friskt uden at være poppet, og seriøst uden at være søvndyssende. Og
som er brugbart - for ellers kan det hele være lidt lige meget.
Ved at deltage i Avisen i Undervisningen håber vi at få skoler, elever og
lærere til at prøve kræfter med vores foreløbige format. Vi håber, I har lyst
til at bruge os i Avisen i Undervisningen, så vi kan få fornøjelsen af jeres
elevers journalistiske kreativitet. Vi belønner klassen bag den bedste avis
med et oplæg af en af vores dygtige journalister om journalistik i en digital
tidsalder.
Uanset hvad, så håber vi, at I kan se ideen med vores medie, og vi vil meget
gerne høre, hvad I synes er godt og skidt. Derfor søger vi lærere, der har
lyst til at hjælpe os med at løfte Koncentrat.dk fra vores beta-kravlegård til
en side, der kan pimpe lærernes dagligdag og kilde de unges hjerneceller.
Så hvis du kunne tænke dig at præge det næste (store) overbliksmedie
med inputs, gode råd og harmdirrende kritik, må du meget gerne tilmelde
dig som beta-tester på koncentrat.dk/beta eller ringe til chefredaktør Sven
Johannesen på 61160007 for at høre nærmere. Hvor meget du involverer
dig og dine elever, bestemmer du selv. Det kan være alt fra en mail om
måneden til en tættere dialog. Det er op til dig. Vi bygger Koncentrat.dk
til dig og dine elever, så hjælp os hjertens gerne med at gøre det så fedt
som muligt.
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