






Tal med din gruppe om, 
hvilken journalistik, du 

er stødt på, som du 
godt kan li.





Hvem synes du skal 
vinde Folkets 

Journalistpris?







Måske vinder din kandidat 
Folkets Journalistpris





GUIDES TIL SLIDES

● Vinderen af Folkets Journalistpris vælges blandt 
andet udfra Ungepanelets anbefalinger. - 25 unge 
samles et døgn på Ungdomsøen, hvor de 
debattere de fem nominerede. Herudfra vælger en 
fagjury en vinder, der får de 50.000 kr og æren 
overrakt Grundlovsdag.

● Journalistik handler ikke kun om, hvad der er en 
god historie. Det handler i bund og grund om at 
klæde et folk på til at deltage aktivt i et demokrati. 
- Derfor er det så afgørende, at medierne formår at 
lave journalistik, der engagerer, viser problemer 
OG løsninger, som folk rent faktisk føler er 
relevant for dem.

● Folkets Journalistpris er en pris, der skal være 
med til at guide medierne i forhold til, hvad folket 
selv oplever som relevant journalistik, der giver 
dem selv lyst til at deltage i den offentlige debat.

- Hvilken journalistik kan du godt li?
● Brug fem minutter på at lade tilhørerne tale 

sammen om, hvilken type journalistik, de godt kan 
li.
Slut evt med at lade nogle fortælle om, hvad de 
godt kan li og hvorfor.

● For at vinde Folkets Journalistpris skal journalistikken 
leve op til de fire kriterier herover. 
Fællesskab - Journalistikken skal tage afsæt i eller 
involvere målgruppen
Inspiration - Journalistikken skal også inspirere 
modtageren. Fx til selv at handle på problemet, eller 
ved at vise, at andre er i gang med at gøre noget.
Nuancer - Journalistikken skal nuancere historien, så 
man ikke blot får et sort/hvidt billede af sagen.
Tillid - Historien skal være til at stole på.

● Lad deltagerne selv indstille en mulig vinder af Folkets 
Journalistpris.

● Forklar hvordan man indstiller gennem skemaet her. 
Det kan både være en journalist, et medie, en historie, 
en serie eller lignende, der indstilles. 

● Via qr-koden her, kommer I til indstillingssiden. 
● Lad deltagerne bruge 5 -  ti minutter på at indstille 

deres kandidat her. Alternativt kan du bruge linket her: 
https://frirummet.org/folkets-journalistpris-/indstillings
formular

● Tak for hjælpen og held og lykke til jeres kandidater!

https://frirummet.org/folkets-journalistpris-/indstillingsformular
https://frirummet.org/folkets-journalistpris-/indstillingsformular

