
 

 

Reportage: “Begreber som ‘clickbait’, 

‘propaganda’ og Trumps ‘alternative facts’ 

flyver i en lind strøm gennem lokalet” 
 

Fake news var overemnet da 2d fra Nørre Gymnasium var på Mediacamp’17 på Gefion Gymnasium 

på Østerbro i København. Her var man ikke bange for at lade ideerne løbe frit og give kreativiteten 

mulighed for at udfolde sig. 

 

Jakob Thygesen, Gymnasieelev, Nørre Gymnasium 

 

Klokken er 8.52 mandag morgen. Ikke så undeligt står jeg i et næsten mennesketomt auditorium på et 

gymnasium på Østerbro. “Himmelrummet” stod der ved indgangen, et navn der uden tvivl er affødt af den 

ekstremt lange trappe, man skal begive sig op ad for at ankomme dertil. 5 etager tættere på himlen - man 

følte sig helt udødelig, da man endelig havde gennemført den lange rejse. Pludselig, uden at man lægger 

mærke til det, er lokalet helt fyldt op. De mange purpurrøde stole står ikke længere tomme, men er nu 

optaget af forpustede og svedige gymnasieelever - trappen har også været hård ved dem. Tasker er smidt hist 

og pist, men på trods af det åbenlyse kaos, er det alligevel tydeligt, at alle har valgt at klumpe sig tæt 

sammen med deres egen klasse. Man ved jo aldrig om de andre nu er ordentlige mennesker. Frem for 

folkemængden træder nu en mand i midt 40’erne i tweed-jakkesæt og briller: “Vi bliver nødt til at vente 10 

minutter med at gå i gang. En halv klasse er desværre blevet fanget i et S-tog” siger han, nærmest som var 

det tante Olga han havde til kaffeselskab og ikke flere hundrede utålmodige gymnasieelver, der ventede 

udelukkende på, at han gik igang. Da ti minutter er passeret stiller han sig igen op. Men idet han går forbi de 

ophængte højtalere, går mikrofonen i selvsving og udsender en så høj skinger tone, at det giver et kollektivt 

sæt i hele salen. Alle blev kortvarigt taget tilbage til klasselokalet, og de tænderskærende lyde det laver, når 

læreren er lidt for agressiv med tavlekridtet. Dette har dog den konsekvens, at han nu har hele 

folkemængdens opmærksomhed, og nu kan igangsætte sit oplæg. Hele formiddagen igennem fortsættes en 

konstant bølgevirkning mellem elever der langsom falder hen og oplægsholdere der går forbi højtalerne og 

derved vækker hele salen igen.  

 

Da oplægsholderne ved frokosttid for at vide, at nu har de desværre ikke mere tid at tage af, får eleverne 

spisepause. Og havde man optaget lyden ved udgangen fra gymnasiet, er jeg sikker på, at man havde kunne 

høre et 10 minutter langt kontinuerligt lettelsens suk - sollys og frihed, hvad mere kan en gymnasieelev 

forlange. Men intet varer som bekendt evigt. Efter godt tre kvarter er det op på hesten igen; der skal 

brainstormes ideer. Lokalet er nyt, og man er nu tvungent opdelt efter klasser - men ærligt talt gør det nok 

ikke den store forskel. Overemnet er “fake news”, og det er noget eleverne omkring mig går op i - ikke så 

sært, når nu de alle er mediefagselever. Begreber som ‘clickbait’, ‘propaganda’ og Trumps ‘alternative facts’ 

flyver i en lind strøm gennem lokalet, og luften sitrer nærmest af ideer og holdninger. Den udefrakommende 



 

 

studenterredaktør - en journalistikstuderende på Syddansk Universitet - prøver så vidt muligt at holde lidt 

styr på alle ideerne, men må efter kortvarig høj kampgejst se sig slået omkuld af de mange ideer og de i 

klassen etablerede normer, og klassens mediefagslærer må tage over. Herefter går der til gengæld også i fuld 

fart fremad. Hjulene under rullestolene kommer pludselig i arbejde, idet klassen af sig selv inddeler sig i 

grupper med andre ligesindede ift. ønske om genre og emne, og man ser hele ugen og målet fredag 

eftermiddag langsomt tegne sig i horisonten. Med modet højt bevæger man sig igen mod “himmelrummet”, 

hvor dagens sidste beskeder og information gives. Og så, med et, er auditoriet lige så tomt som da jeg ankom 

klokken 8.52 om morgenen, og det er igen bare mig og alle de purpurrøde stole. 


