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RESUME	
TV2	Lorry	inviterede	i	efteråret	2017	fire	gymnasier	til	at	overtage	stationen	på	
fire	hinanden	følgende	fredage.		
Forløbet	blev	fulgt	og	observeret	af	Danmarks	Medie-	og	Journalisthøjskole,	der	
efterfølgende	udførte	en	række	kvalitative	interviews	for	at	undersøge	
eksperimentets	forløb	og	hvilken	læring,	der	kom	ud	af	det.	
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I	disse	interviews	fokuserede	vi	på	Lorry-journalisterne	og	de	unges	tilgang	til	
nyheder,	det	at	“holde	sig	orienteret	og	følge	med”	og	om	oplevelsen	og	udbyttet	
af	Takeover	projektet.	
	
Lorrys	afsæt	og	idé	til	projektet	havde	udspring	i		en	bemærkning	fra	en	ung,	der	
i	forbindelse	med	et	andet	samarbejde	med	stationen	sagde:	Hvorfor	taler	I	altid	
om	os,	i	stedet	for	at	tale	med	os?	
	
Det	satte	tanker	i	gang	hos	nyhedschef	Ninna	Kokholm	og	direktør	Morten	Kjær	
Petersen	og	de	udviklede	en	idé,	der	skulle	at	give	de	unge	plads	og	rum	til	at	
definere,	hvordan	de	synes	en	nyhedsdag	på	Lorry	skal	se	ud	og	give	de	
garvede	journalister	en	indsigt	og	idé	om,	hvad	de	unge	medieforbrugere	
synes	er	interessante	nyheder.	
Projektet	kaldte	de	Takeover.	Ambitionen	var	at	give	de	unge	fuldstændig	frie	
tøjler	på	indholdssiden	uden	indblanding	fra	Lorry-journalisterne.	
	
På	baggrund	af	vores	observationer	og	interview	kan	vi	blandt	andet	
konkludere,	at	

• Diskursen	på	det	at	være	velorienteret	er	forskellig	for	de	unge	og	TV2	
Lorry.		Lidt	groft	trukket	op,	kan	man	sige,	at	på	redaktionen	og	for	
journalisterne	vil	det	defineres	som	en	daglig	berøring	med	klassisk	
publicistiske	medier.	For	de	unge	er	det,	det	netindhold,	der	trender	på	
dagen.		

• De	unges	tilgang	til	historier	tager	i	højere	grad	afsæt	i	kriterier,	der	ligner	
TV2	Østjyllands	“nye”	ROLDO-kriterier	-	end	de	klassiske	nyhedskriterier:	
AVIS-K.	

• Afsenderplatformen	er	af	mindre	betydning,	de	læser	og	deler	det	indhold,	
der	er	interessant/trender	for	dem	lige	nu.	

• Det	viste	sig	rent	praktisk	og	logistisk	sværere	at	give	de	unge	helt	frie	
tøjler.	Tung	TV-logistik,	teknik	og	vanetænkning	var	f.eks.	et	par	af	
udfordringerne.	

• De	unge	har	ingen	forbehold	overfor	positive	historier,	om	noget	der	
lykkes,	nærmest	tværtimod.		

• At	eksperimentet		-	uanset	hvad	der	lykkedes,	og	hvad	der	ikke	gjorde	-	
var	en	sjov,	grænseoverskridende	og	lærerig	oplevelse	for	alle	deltagere.		

• At	eksperimentet	har	haft	indvirkning	og	konsekvens	for	den	måde	som	
TV2	Lorry	arbejder	med	nyheder	på.	Blandt	andet	med	en	ny	tolkning	på	
nyhedskriterierne.		 	



	 3	

Indholdsfortegnelse	

Problemfelt	og	afsæt	 3	

Om	TV2	Lorry	 4	

Projekt	Takeover	 5	

Projektrammer	 5	

Idé	og	udførsel	 6	

Asymmetri	i	diskurser,	erfaring	og	alder	 7	

Innovere	eller	kopiere	 8	

Diskurser	 9	

De	unges	nyhedsdiskurs	 10	

Tid,	teknik	og	logistik	 14	

Perspektivet	 16	

Sådan	gjorde	vi	 17	
	

	

Problemfelt	og	afsæt	

	
Unges	øjne	falder	sjældnere	og	sjældnere	på	tv-skærmen.	Deres	næser	og	blikke	
er	rettet	mod	mobil	og	computer.	Deres	forbrug	af	nyheder	sker	ikke	længere	
via	TV-skærmen,	og	selvom	DR’s	Medieudviklingen	2017	kan	fortælle,	at	90	
procent	af	de	15-29	årige	forbruger	nyheder	i	næsten	lige	så	høj	grad	som	resten	
af	befolkningen1,så	viser	medieforskningen	også,	at	de	unges	forbrug	sker	på	de	
sociale	medier	og	i	mindre	grad	på	TV.		
De	15-29	årige	går	ikke	specifikt	efter	nyheder	på	sociale	medier,	men	forholder	
sig	til	det	mangfoldige	kludetæppe	af	historier,	som	de	støder	på	i	deres	feed	på	
Facebook,	Snapchat,	Reddit	og	så	videre.	

																																																								
1	medieudviklingen 2017 - DR side 54 
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“Samlet	set	ser	vi	altså	på	en	ungegruppe,	der	bruger	mange	forskellige	kilder2	til	
nyheder,	hvoraf	de	mest	udbredte	er	de	digitale	kilder	med	sociale	medier	på	
førstepladsen”	skriver	DR’s	Medieforskning	i	den	årlige	rapport	fra	2017.	
Det	gør	gruppen	af	15-29	årige	til	en	stor	udfordring	for	de	traditionelle	tv-
nyhedsformidlere	-	som	for	eksempel	TV2	Lorry.	For	når	de	unge	ikke	gider	
nyheder	på	flow-tv	og	tager,	hvad	der	tilfældigt	tilflyder	dem	i	feedet	på	for	
eksempel	Facebook,	hvordan	skal	man	så	ramme	målgruppen	med	regionale	
nyheder,	der	primært	har	sine	seere	på	flow-tv?	
Gennem	flere	år	har	stationen	samarbejdet	med	flere	gymnasier,	men		
TV2	Lorry	søgte	med	projektet	“Takeover”,	der	løb	af	stablen	i	august	og	
september	i	2017,	at	udvide	det	samarbejde	og	blive	endnu	klogere	på	de	unges	
vaner	og	opfattelse	af	tv-mediet.	

Om	TV2	Lorry		

TV2	Lorry	er	regional	TV2-station	for	Region	Hovedstaden	og	en	del	af	Region	
Sjælland,	og	stationen	dækker	et	område	med	34	kommuner.	3	TV2	Lorry	
producerer	TV-nyheder	og	publicerer	dagligt	fem	daglige	flow-udsendelser.	De	
korte	nyhedsoversigter	kl.	12.30,	17.16,	18.20	og	de	længere	19.30	og	22.27.	
Desuden	opdateres	stationens	website	løbende,	og	siden	2016	har	stationen	
også	øget	deres	tilstedeværelse	og	indsats	på	Facebook	og	YouTube.	Stationen	
sender	således	hver	onsdag	redaktionsmøder	live	på	Facebook,	poster	historier	
og	korte	nyhedsoversigter	på	Facebook	og	er	nu	oppe	på	50.000	følgere	på	
Facebook.	Erfaringerne	og	indsatsen	på	Facebook	har	ifølge	TV2	Lorrys	public	
servicerapport	betydet	mere	kontakt	med	brugerne	og	særligt	brugerne	under	
24	år.	Stationen	ønsker	at	styrke	indsatsen	over	for	netop	de	unge	brugere,	men	
det	kræver	noget	ekstra,	når	man	ved	at	de	fleste	seere	er	til	den	ældre	side.	
	
“Det	med	de	unges	dagsorden	ligger	bare	ikke	lige	til	højrebenet	for	os.	Vi	har	
længe	gået	efter	at	ramme	børnefamilien	med	vores	historier,	og	så	kommer	man	
nok	nemt	til	at	lave	TV	til	dem,	der	allerede	er	ens	målgruppe,	og	som	skriver	til	en	
i	mailboksen.	Og	så	er	der	bare	ikke	lige	nogen,	der	tænker	e-sport	eller	et	andet	
ungt	emne	på	redaktionsmødet”,	siger	nyhedschef	Ninna	Kokholm.	
	

																																																								
2	https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2017/naeste-
generation-af-nyhedsforbrugere	
	
3	https://www.tv2lorry.dk/files/media/2018/23/public_service_redegoerelse_2017.pdf	
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Projekt	Takeover	

	
TV2	Lorry	inviterede	i	eftersommeren	2017	fire	gymnasier	til	at	overtage	
stationen	på	fire	hinanden	følgende	fredage.	Gymnasierne	var	Ørestad	
Gymnasium,	Københavns	Mediegymnasium,	Københavns	åbne	Gymnasium	og	
Gladsaxe	Gymnasium.		
TV2	Lorrys	afsæt	og	idé	til	projektet	havde	udspring	i	en	bemærkning	fra	en	
ung:	“Hvorfor	taler	I	altid	om	os	-	i	stedet	for	at	tale	med	os?”	
Bemærkningen	faldt	i	en	bus,	hvor	stationen	havde	inviteret	en	gymnasieklasse	
med	til	en	Public	Service-konference.	Det	satte	tanker	i	gang	hos	nyhedschef	
Ninna	Kokholm	og	direktør	Morten	Kjær	Petersen,	og	de	udviklede	en	idé,	der	
skulle	give	de	unge	plads	og	rum	til	at	definere,	hvordan	de	ville	sammensætte	
en	nyhedsdag	på	Lorry	og	samtidig	give	de	garvede	journalister	indsigt	i	og	idé	
om,	hvad	de	unge	medieforbrugere	finder	nyhedsmæssigt	interessant.	
Projektet	kaldte	de	“Takeover”,	og	ambitionen	var	at	give	de	unge	fuldstændig	
frie	tøjler	på	indholdssiden	uden	indblanding	fra	Lorry-journalisterne.	
	
TV2	Lorry	arbejdede	i	projektet	også	med	en	indre	og	ydre	præmis.		
Den	ydre	præmis	var	den	meget	ambitiøse	at	lade	de	unge	tage	helt	over:	Give	
magten	og	redigeringsretten	til	de	unge	brugere,	så	de	kunne	lave	de	nyheder,	
som	de	selv	havde	lyst	til	uden	indblanding	fra	erfarne	tv-journalister.	Den	blev	
både	kommunikeret	til	de	unge	og	til	seerne	i	spots,	som	de	unge	selv	
producerede.	
	
Den	indre	præmis	var	mere	beskedent	og	introvert	rettet	mod	de	ansatte	på	
TV2	Lorry.	Den	handlede	om	det	mulige	udbytte	i,	at	erfarne	journalister	brugte	
en	hel	dag	med	et	ungt	menneske	med	andre	medievaner	end	dem	selv.	For	at	
observere	og	blive	klogere.	
	
For	begge	præmisser	gjaldt	det,	at	målet	og	ambitionen	med	projektet	for	TV2	
Lorry	var	at	få	indsigt	i	de	unges	opfattelse	og	forhold	til	nyheder.		
	

Projektrammer	

For	at	finde	samarbejdspartnere	tog	TV2	Lorry	dels	afsæt	i	Ørestadens	
Gymnasium,	som	de	allerede	havde	lavet	samarbejder	med	og	dels	i	tre	andre	-	
Københavns	Mediegymnasium,	Københavns	åbne	Gymnasium	og	Gladsaxe	
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Gymnasium.	Her	kontaktede	de	medieunderviserne	og	da	samarbejdet	var	
etableret,	rundsendte	de	mails4,	hvor	de	studerende	skulle	fordele	sig	på	de	
redaktionelle	poster,	der	var	udstukket	fra	TV2	Lorrys	side.	

• Redaktører	
• Journalister,	der	laver	video	
• Journalister,	der	skriver	artikler	
• Fotografer	
• En	vært	

Derudover	blev	hver	gymnasieklasse	bedt	om	at	producere	et	videospot,	der	
teasede	for	netop	deres	gymnasiums	Takeover.		
Takeover-projektet	blev	afviklet	hen	over	fire	fredag	fra	ultimo	august	til	primo	
september	2017.		
	

Idé	og	udførsel	

Ideen	med	Takeover	var	at	give	de	unge	helt	frie	tøjler	til	at	skrue	nyhederne	
sammen.	Det	viste	sig	at	være	lidt	lettere	tænkt	end	gjort.		
	
For	ikke	at	overlade	alt	til	tilfældighederne	havde	TV2	Lorry	inviteret	det	første	
hold	til	det	introducerende	møde	om	mandagen	før	første	Takeover-fredag.	Her	
ønskede	stationen	at	introducere	produktionsdelen	og	rollerne.	De	unge	blev	
bænket	i	TV-studiet,	som	gæster	blev	de	budt	kaffe	og	croissanter	og	en	grundig	
powerpoint	om	det	at	lave	nyheder	til	TV2	Lorry.	Efterfølgende	skulle	de	unge	i	
samarbejde	med	en	af	stationens	fotografer	lave	et	lille	teaserspot,	der	skulle	
reklamere	for	deres	fredags-overtagelse.	
Introduktionen	var	planlagt	i	den	bedste	mening	og	for	at	give	de	unge	en	
grundig	indføring	i	tv-produktion	på	TV2	Lorry.	Men	netop	den	tilgang	viste	sig	
hurtigt	at	være	hæmmende	for	de	unge,	der	følte	en	stor	forpligtelse	overfor	de	
formater	og	anvisninger,	de	blev	præsenteret	for.	Således	arbejdede	netop	det	
første	gymnasium	med	en	jakkesæt-klædt	vært,	der	på	traditionel	vis	lagde	op	til	
alle	historier	fra	studiet	og	de	var	mindre	tilbøjelige	til	at	insistere	på	egne	påhit.	
Som	nyhedschef	Ninna	Kokholm	udtrykker	det:	
-Vi	fik	ikke	fodret	vildskaben,	det	var	jo	de	dygtige	piger,	der	gerne	ville	lave	en	
nyhedsudsendelse,	der	lignede	vores.	Vi	sagde	til	dem,	hvad	der	var	rigtigt	og	
forkert.	
	

																																																								
4	bilag	nr.	1	–	mail	til	gymnasier	fra	TV2	Lorry	
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De	efterfølgende	fredage	satte	man	derfor	de	unge	i	gang	uden	først	at	give	dem	
et	introducerende	oplæg.	Desuden	valgte	man	til	de	følgende	fredage	at	lægge	
produktionen	af	teaserspottet	helt	i	hænderne	på	de	unge,	der	hjemme	på	
gymnasiet	selv	producerede	det.		
	
I	det	følgende	vil	vi	kigge	på,	hvordan	eksperimentet	udspillede	sig	og	hvilke	
udfordringer,	der	lå	indbygget	i	det.		
Vi	har	i	vores	observationer	og	i	de	efterfølgende	interviews	kunnet	udpege	tre	
forhold	som	viste	sig	ret	afgørende	for,	hvordan	eksperimentet	udfoldede	sig:	

1. asymmetri	i	diskurser,	erfaring	og	alder	
2. innovere	eller	kopiere	
3. tid,	teknik	og	logistik	

	

Asymmetri	i	diskurser,	erfaring	og	alder	

Tv-mediet	er	ikke	et	let	tilgængeligt	medie	for	nybegyndere.	Derfor	viste	det	sig	
hurtigt,	at	de	unge	blev	ret	afhængige	af	hjælp	fra	deres	uddannede	hjælpere.	
Der	er	meget	at	holde	styr	på	i	en	tv-produktion,	og	der	er	mange	deadlines,	der	
skal	mødes	i	løbet	af	dagen.	
Som	en	af	Lorry-redaktørerne	udtrykte	det:	
“Vi	skulle	påvirke	så	lidt	som	muligt.	Ellers	ville	Takeover	ikke	give	mening.	Det	var	
et	svært,	men	væsentligt	udgangspunkt.	Til	redaktionsmødet	kl.	9.15	stod	der	kun	
noget	på	den	unge	redaktørs	seddel,	som	de	selv	havde	forberedt	eller	gjort	sig	
tanker	om,	inden	de	mødte	ind.		
Jeg	brugte	den	første	time	med	at	høre	på	ideerne	og	var	sparringspartner	på	dem	
og	ikke	andet.	Jeg	snakkede	med	redaktøren,	kom	med	input	til	ideliste,	det	kunne	
være,	hvordan	man	kunne	gøre	det	regionalt.	Det	var	en	af	vores	forpligtelser.	De	
havde	måske	en	ide	om	at	unge	skulle	passe	på	sig	selv	på	snapchat,	så	
ideudviklede	vi	på	at	regionalisere	det.	Måske	havde	de	en	lærer,	der	havde	gode	
råd,	som	kom	fra	vores	sendeområde.	
Jeg	ku’	også	sige:	Slå	op	på	s.	3	i	Berlingske	Tidende	om	unge	og	rejse	efter	
studiepladser	–	kig	på	den.	Overvej	om	den	skal	på	ideliste.	Mere	sagde	jeg	ikke.”	
	
Som	ovenstående	citat	viser,	så	var	indstillingen	i	høj	grad	den,	at	de	unge	skulle	
til.	Men	når	der	er	stor	asymmetri	i	alder	og	erfaring,	så	kan	det	være	svært	-	
som	de	understregede	sætninger	også	illustrerer	-	for	en	garvet	
nyhedsjournalist	at	holde	sig	tilbage	med	at	give	konkrete	ideer	og	input	til	de	
unge	for	at	hjælpe	dem	på	vej.	At	instruere	mere	end	at	støtte.	
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En	af	de	reportere,	der	fulgte	med	de	unge	ud	for	at	producere	indslag,	
udtrykker	det	sådan	her:	
“Jeg	skulle	jo	styre	det,	men	de	var	ikke	føl	hos	mig,	så	det	var	lidt	svært	at	finde	ud	
af	min	rolle.	For	de	unge	skulle	tage	teten	selv,	men	ville	også	gerne	lære	af	os	
reportere.	Så	det	var	en	balance.”	
	

Innovere	eller	kopiere	

Ligeledes	kan	asymmetrien	i	erfaringsgrundlag	også	være	en	forklaring	på,	at	de	
unge	ind	imellem	ikke	bød	ind	med	idéer	og	holdt	sig	tilbage,	fordi	det	var	
overvældende	for	dem.	
		
Håbet	med	eksperimentet	var	netop,	at	de	unge	vil	tilføre	nyt,	nye	tanker,	nye	
måder	at	fortælle	på,	og	en	anden	måde	at	gå	til	tingene	på.	Lorry-ledelsen	var	
spændt	på	at	se	de	unge	vende	op	og	ned	på	deres	nyhedsflade.	
Derfor	var	der	også	ind	i	mellem	lidt	skuffelse	at	spore,	når	de	unge	ikke	bød	ind	
med	noget	nyt,	men	lænede	sig	meget	op	ad	det	eksisterende.	
Nyhedschef	Ninna	Kokholm	siger:		
Vi	havde	nok	i	idéfasen	med	eksperimentet	forventet	mere	af	dem,	end	de	rent	
faktisk	kunne	levere.	De	var	meget	bevidste	om	hvad	de	ville	have	og	kan	snakke,	
men	når	de	skulle	eksekvere	var	det	en	anden	sag.	
	
Spørger	man	de	unge	oplevede	de	opgaven	som	overvældende.	En	af	
gymnasieeeleverne	udtrykker	det	sådan	her:	
“Vi	var	lige	kommet	fra	sommerferie	og	blev	kastet	ud	i	det.	Hvordan	skulle	vi	
kunne	overtage	noget?	Jeg	skulle	være	redaktør	og	skulle	holde	redaktionsmøde,	
hvor	jeg	skulle	tale	foran	alle,	det	var	meget	grænseoverskridende”.	
	
En	anden	gymnasieelev	siger:	
Man	kunne	nogen	gange	godt	mærke	at	Lorry	gik	op	i,	om	det	blev	gjort	ordentligt,	
som	om	de	ikke	helt	stolede	på,	at	vi	kunne.	
	
Citaterne	illustrerer	meget	godt,	hvordan	man	som	nybegynder	og	novice	
5møder	en	ny	situation.	Når	man	er	på	erfaringsmæssig	glatis	vil	en	naturlig	
reaktion	være	at	søge	hjælp,	læne	sig	op	ad	det,	man	kender,	og	kopiere	
fremgangsmåder,	man	har	set	fungere	for	andre.	Det	er	svært	at	lære	noget	nyt	

																																																								
5	Dreyfuss	and	Dreyfuss,	Model	of	skil	acquisition.	1986	
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uden	at	læne	sig	op	ad	noget	eksisterende.	Og	faktisk	helt	umuligt,	når	man	som	
nybegynder	løbende	skal	udkomme	med	fem	nyhedsudsendelser	på	en	dag!	
Dette	var	også	medvirkede	til,	at	medarbejderne	meget	naturligt	blev	meget	
konkrete	og	instruerende,	handlingsanvisende	i	ideudviklingen.	Det	var	de	nødt	
til.	
“Et	af	gymnasierne	havde	en	ide,	der	lød:	Der	er	Golden	Days,	vi	vil	gerne	se	på	
hvordan	at	være	ung	dengang.	Så	kom	de	tilbage	og	sagde:		Hvordan	gør	vi?	Så	
sagde	jeg:	Københavns	Bymuseum,	tag	en	med	ud	og	kig	på	tre	steder,	der	har	haft	
betydning”	
(Redaktør)	
At	innovere	og	byde	ind	med	nyt	kræver	overskud,	og	her	var	det	en	svær	øvelse	
for	de	unge	gymnasieelever,	der	baksede	med	mange	ting,	teknik,	passwords	og	
usikkerhed	på	selve	opgaven.	
	

Diskurser	

I	mødet	mellem	de	to	parter	blev	det	også	klart,	at	oplevelsen	og	forståelsen	af	
gængse	begreber	blandt	journalister	ikke	er	de	samme	for	de	unge	brugere.	
Hvad	man	forstår	ved	begrebet	nyheder	eller	det	“at	følge	med	og	være	
velorienteret”	defineres	slet		ikke	på	samme	måde	hos	de	to	parter.	
Lidt	groft	trukket	op,	kan	man	sige,	at	på	redaktionen	og	for	journalisterne	vil	
det	”at	følge	med”	defineres	som	en	daglig	berøring	med	klassisk	publicistiske	
medier.	
De	unge	definerer	det	som	netindhold,	der	trender	på	dagen.	De	unge	er	optaget	
af	fællesskaber	og	strømninger6.	Platformen	er	af	mindre	betydning,	og	de	læser	
og	deler	det	indhold,	der	bliver	dem	budt	og	som	er	interessant	for	dem	i	
øjeblikket.	Og	her	kan	det	snildt	være	alt	lige	fra	en	sjov	video	med	en	hund	til	
noget	om	bandeskyderi	på	Nørrebro.	De	definerer	det	at	holde	sig	orienteret	
meget	bredt,	hvor	man	ikke	skeler	til	lødigheden	eller	bedømmer	det	man	ser	
som	underholdende	eller	seriøs	karakter.	De	ser	og	har	behov	for	at	have	set	det,	

																																																								
6http://issuu.com/aslakgottlieb/docs/engagementskriterierne_-_hvidbog	
	
Hvidbog	om	teenageres	medieforbrug	/	Aslak	Gottlieb	
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der	trender	på	dagen.	Ellers	kan	man	ikke	være	med	i	samtalen.	Og	så	følger	
man	ikke	med	og	føler	sig	hægtet	af.	
	
Forskellene	i	diskursen	blev	tydelig	på	den	første	dag,	hvor	en	af	redaktørerne	
bad	de	unge	fortælle	om	deres	nyhedsvaner.	Mange	af	dem	nævnte	Facebook,	
Snapchat,	Instagram	og	Twitter,	og	på	et	tidspunkt	udbryder	redaktøren:	
Jamen,	hvad	med	de	klassiske	medier?	
En	ung	svarer:	Nåehhrr,	på	den	måde,	ikke	rigtigt.		
Hvorefter	de	unge	i	den	videre	rundspørge	pligtopfyldende	nævner	de	
publicistiske	medier	og	først	derefter	Facebook	og	andre	sociale	medier.	
	
En	af	de	unge	forklarer	i	det	efterfølgende	interview,	hvordan	hun	holder	sig	
orienteret	og	hvordan	hun	forstår	begrebet:	
For	mig	er	det	mest	de	sociale	medier,	hvad	trender	–	så	man	kan	snakke	med	om	
det.		De	daglige	nyheder	eller	det,	man	interesserer	sig	for.		
Der	ligger	implicit	i	hendes	udsagn	en	ligeværdighed		-	det	ene	er	ikke	finere	
eller	vigtigere	end	det	andet.	
	
Hos	de	erfarne	journalister	oplever	man	ikke	på	samme	måde	denne	
ligeværdighed.	De	skelner	mellem	genre,	platforme	og	har	også	holdninger	til	
seriøsitet	og	lødighed.	En	hundevideo,	der	trender,	bliver	ikke	regnet	med	inden	
for	det	begreb	vi	kunne	kalde	”at	følge	med/	holde	sig	ajour”.	Det	vil	i	de	flestes	
tilfælde	alene	rumme	klassiske	nyhedshistorier	fra	publicistiske	medier	baseret	
på	de	klassiske	nyhedskriterier.	7	

De	unges	nyhedsdiskurs	

Udgangspunktet	for	øvelsen	var,	at	TV	2	Lorry	gerne	ville	have	en	klarere	
forståelse	af	de	unge	som	målgruppe.	Hvordan	definerer	de	væsentlige	nyheder?	
Hvordan	vil	de	gerne	have	dem	serveret?	Og	selv	om	eksperimentet	var	både	
kort	og	spontant,	så	viser	analysen	af	det	det	samme	som	meget	af	den	anden	
forskning	og	research,	der	er	lavet	om	teenageres	brug	og	forhold	til	medier.	
Vores	observationer	og	interview	med	Lorry-reportere	og	de	unge	gæste-
reportere	viser	særligt	to	ting:	
-	De	unge	havde	ikke	en	klar	bevidsthed	om	de	klassiske	nyhedskriterier	-	men	
vores	observationer	og	interview	tyder	på,	at	de	i	praksis	i	højere	grad	tager	
afsæt	i	de	engagementskriterier	som	konsulent,	journalist	og	forfatter	Aslak	
Gottlieb	identificerer	i	sin	hvidbog	om	unge	avislæsere	#newsforteens.	Eller	i	

																																																								
7	AVIS-K	(	aktualitet,	væsentlighed,	identifikation,	sensation	og	konflikt)	



	 11	

ROLDO8-kriterierne,	som	er	de	alternative	nyhedskriterier	TV2	Østjylland	siden	
2017	har	arbejdet	med.		
	
Mens	de	klassiske	nyhedskriterier	bygger	på	aktualitet,	væsentlighed,	
identifikation,	sensation	og	konflikt,	så	siger	TV2	Østjylland:	
“Vi	vil	gerne	vise,	at	tilværelsen	er	nuanceret,	og	at	f.eks.	politiske	beslutninger	
også	er	det.	Derfor	tager	vi	ikke	udgangspunkt	i	de	traditionelle	måder	at	fortælle	
en	historie	på	med	et	offer	og	en	bøddel.	Vi	vil	insistere	på	at	se	en	historie	fra	
begge	sider	og	vil	ikke	at	lade	os	præge	af	fordomme.”9	Derfor	tager	TV-
stationens		ROLDO-kriterier	afsæt	i,	at	historierne	skal	være:	

• Relevante	for	brugeren.	Det	skal	opleves	vedkommende,	og	journalisten	
skal	spørge	på	vegne	af	brugerne:	Kunne	det	ske	for	mig?	Kunne	det	være	
mig?	

• Originale	historier	-	både	forstået	som	originale	historier,	der	ikke	bare	er	
en	replikation	af	andre	mediers,	men	også	forstået	som	et	originalt	
vinkelvalg,	der	giver	plads	til	nuancer.	

• Løsningsorienteret.	Historierne	skal	pege	på	en	løsning	eller	inspirere	til	
løsninger.	

• Delbare.	TV-stationen	satser	på	at	dele	af	deres	historier	kan	være	
relevante	i	resten	af	landet:	
“Vi	mener,	at	vores	indhold	er	af	en	kvalitet,	så	det	skal	kunne	forbruges	og	
skabe	samtaler	i	hele	landet.	Derfor	tænker	vi	i	elementer,	der	er	delbare.	Vi	
tør	godt	nørde	og	tage	fat	i	nicher,	der	fascinerer	og	interesserer.	Vi	viser	
vores	cases	følelser,	og	det	der	er	karakteristisk	ved	at	bo	i	Østjylland.	Vi	
bruger	latter,	humor	og	god	stemning.”10	

																																																								
8	https://medium.com/digital-erfaringsudveksling-fra-tv2-%C3%B8stjylland/nye-nyhedskriterier-i-en-ny-
medievirkelighed-a1eeb2ba39ab 

	
9	https://medium.com/digital-erfaringsudveksling-fra-tv2-%C3%B8stjylland/nye-nyhedskriterier-i-en-ny-
medievirkelighed-a1eeb2ba39ab 

 

	
10	https://medium.com/digital-erfaringsudveksling-fra-tv2-%C3%B8stjylland/nye-nyhedskriterier-i-en-ny-
medievirkelighed-a1eeb2ba39ab 
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• Overraskende.	Den	overraskelse	skal	ses	fx	i	perspektivet	og	vinklingen.	
Og	som	stationen	selv	beskriver	det:	
“Vi	overrasker	ved	at	træde	ud	af	den	vante,	beskrivende	journalistrolle.”		

	
I	TV2	Lorry-eksperimentet	var	de	unge	eksempelvis	ikke	særligt	optaget	af	
konflikter,	men	var	mere	åbne	overfor	at	tage	nuancere	og	forbehold	med	i	
historierne:	
“I	det	hele	taget	er	det	rigtig	sundt	for	os	uddannede	at	høre	tanker	og	ideer	fra	
nogen,	der	ikke	er	uddannede	–	og	som	ikke	ligger	under	for	vores	ideer	om,	at	
journalisten	ikke	skal	være	i	billedet,	at	et	indslag	kun	skal	være	2	minutter	–	
”Hvorfor	må	det	ikke	være	5	minutter,	hvis	historien	er	god?”	–	at	man	ikke	er	to	
på	en	historie,	og	at	man	ikke	behøver	vinkle	så	skarpt	og	sort-hvidt.	De	kan	godt	
lide,	at	noget	har	nuancer.”	(Reporter)	
	
	
Det	oplevede	redaktøren	også	-	og	hun	peger	på,	at	det	læner	sig	fint	opad	det,	
stationen	i	forvejen	gør:	
“Historierne	var	ikke	særlig	konfliktfyldte,	det	var	de	ikke	særlig	interesserede	
i.		Det	passer	meget	godt	med	den	måde,	vi	arbejder	på.	Det	var	ganske	befriende.	
Det	var	fedt	at	konstatere,	at	sådan	vil	unge	seere	også	have	det.	Det	er	mere:	
hvordan	løse	noget	eller	opleve	noget.”	(Redaktør)	
	
Ligesom	de	også	faktisk	lænede	sig	opad	kriteriet	“overraskende”	-	særligt	i	den	
forstand,	at	de	trådte	ud	af	den	vante	journalistrolle,	fortæller	reporteren:	
“De	unge	synes,	det	var	fedest	med	en	subjektiv	fortælling,	hvor	man	kunne	se	
journalisten.	De	synes	helt	klart	at	det	var	mest	spændende,	at	man	kunne	se	den,	
der	fortalte	historien.”	
		
Flere	af	de	unge	legede	og	eksperimenterede	også	med	udtrykket:	
“Vi	kan	godt	lære	af	dem:	At	arbejde	mere	fra	hoften,	mere	intuitivt.	Der	var	meget	
forskel	på	dem.	Et	af	gymnasierne	var	meget	kreative.	Et	eksempel:	Der	var	de	
unges	folkemøde	i	Søndermarken.	Den	unge	satte	den	ældre	reporter	til	at	være	
kamera	nummer	to,	så	det	blev	indslaget	om	at	lave	indslaget	i	Søndermarken.	
Andet	eks:	Værten	gik	ud	i	naturen	og	lavede	oplæg	med	selfiestang.	Det	blev	det	
anderledes	af.	Det	fungerede	sgu	meget	godt,	fik	et	løst	udtryk,	som	passede	meget	
godt	til	det,	vi	lavede.”(Redaktør)	
	
“De	synes	sagtens	at	vi	kunne	fortælle	mere	nuanceret,	end	vi	plejer.	Og	de	to,	der	
var	ude	til	festivalen,	oplevede	ikke,	at	det	var	et	problem,	at	der	ikke	rigtig	var	
nogen	derude.	”Sådan	er	virkeligheden	jo,”	var	deres	holdning.	
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	Det	med	den	subjektive	fortæller	bruger	vi	ikke	på	Lorry,	men	jeg	blev	bekræftet	i,	
at	det	vil	et	yngre	publikum	gerne	have,	så	det	synes	jeg,	Lorry	skal	overveje.”	
(Reporter)	
	
De	unge	lægger	sig	altså	et	andet	sted,	når	de	definerer	nyheder.	Og	Takeover-
eksperimentet	bekræftede	hvad	både	medieforskning	og	anden	forskning	viser.	
At	den	unge	målgruppe	sætter	andre	kriterier	for,	hvad	der	er	vigtige	historier	
end	de	klassiske	journalistiske	nyhedskriterier.	Aslak	Gotlieb,	der	er	tidligere	
fellow	ved	SDU	har	i	sin	hvidbog	“Engagementskriterierne	#newsforteens#	
undersøgt		teenageres	brug	af	medier	og	han	definerer	disse	kriterier	for	den	
unge	målgruppe	

• Trending	
• Meningsfuldhed	
• Engagement	
• Overraskelse		
• Konstruktivitet			

	
Disse	kriterier	er	ikke	væsensforskellige	fra	TV2	Østjyllands	ROLDO-kriterierne.	
De	lægger	sig	til	gengæld	et	godt	stykke	fra	de	klassiske	kriterier,	der	jo	blandt	
andet	har	konflikten	indbygget	som	nærmest	en	forudsætning	for,	at	der	
overhovedet	er	en	nyhedshistorie	at	fortælle.	
	
Der	er	således	en	stor	forskel	i	diskursen	for,	hvad	der	skal	til,	for	at	noget	bliver	
en	nyhedshistorie	på	TV2	Lorry.	Og	det	kan	for	nyhedsjournalister	både	være	en	
inspiration	og	måske	også	vække	bekymring	for,	om	historien	er	seriøs	eller	
væsentlig	nok.	
En	af	journalisterne	udtrykker	det	således:	
“Vi	finder	jo	vores	historier	i	den	virkelige	verden	i	noget,	der	reelt	er	foregået.	Det	
er	noget	andet	for	den	yngre	målgruppe	-	det	skal	vi	lade	os	inspirere	af.”		
	
En	redaktør	udtrykte	på	et	tidspunkt	i	Takeover-processen:	
“Jeg	er	meget	opmærksom	på,	at	det	ikke	bliver	for	vildt	på	den	studentikose	
måde.”	
	
Endelig	kan	man	også	iagttage,	at	selv	om	TV2	Lorry	opfatter	sig	selv	som	en	ung	
station	med	mange	yngre	journalister,	så	gav	de	fire	fredage	i	selskab	med	de	
helt	unge	en	ny	bevidsthed	om,	at	der	var	ting	og	begreber		omkring	de	unge,	
som	TV2	Lorry-journalisterne	nok	har	hørt	om,	men	som	de	ikke	bruger	eller	
ikke	forstår	i	dybden.		Ind	i	mellem	blev	forståelseskløften	meget	tydelig:	
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Gymnasieelev	til	redaktør:	
Så	vil	vi	lave	et	indslag	om	at	Unicef	er	begyndt	at	bruge	Youtubere	til	at	samle	
ind…...Øhhh,	ved	du	egentlig,	hvad	en	youtuber	er?	
	
Eller	da	en	Lorry-journalist	begejstret	foreslår	en	snapchat-historie	og	får	
mindre	begejstret	reaktion	fra	de	unge,	der	ikke	tænder	på	historien.	En	af	dem	
forsøger	at	forklare	hvorfor:	
Jamen,	det	er	fordi	medierne	tror	vi	bruger	Snapchat	på	den	måde……(hun	
bremser	sig	selv).....ja,	det	er	en	længere	historie.		

Der	var	ting	i	gymnasieelevernes	hverdag,	der	kom	bag	på	dem.	Hvor	mange	
timer	de	arbejdede,	hvad	de	interesserede	sig	for,	og	hvor	travlt	de	havde?	
Ligeledes	var	der	ting,	der	kom	bag	på	de	unge.	At	der	faktisk	skal	arbejdes	non-
stop	på	en	12-timers	vagt,	at	en	deadline	er	en	deadline,	at	det	er	svært	og	
grænseoverskridende	at	ringe	til	kilder	og	at	de	ind	i	mellem	reagerer	og	
kommenterer	på	det	man	laver.	11	

Tid,	teknik	og	logistik	

TV	er	et	tungt	medie	at	arbejde	med,	og	der	er	meget	logistik	og	teknik,	som	man	
er	nødt	til	at	forstå	og	kende	for	at	arbejde	med	det.	Helt	som	forventet	af	TV2	
Lorry	på	forhånd	gav	netop	den	udfordring	også	både	de	unge	og	de	erfarne	
sved	på	panden	undervejs.	
De	unge	mødte	ind	uden	forudsætninger,	og	det	betød	nok	også	at	de	erfarne	
ofte	instruerende	mere	end	de	coachede.	En	sætning	vi	ofte	registrerede	i	
samtalen	mellem	de	erfarne	og	de	unge	var:	
Jeg	plejer/Vi	plejer	at	…….men	det	er	selvfølgelig	helt	op	til	dig…..	
	
I	den	sætning	ligger	både	de	erfarnes	ansvarsfølelse	for,	at	de	unge	rent	faktisk	
kan	overholde	deadlines	og	udkomme.		Men	samtidig	rummer	sætningen	også	
de	unges	rådvildhed	og	usikkerhed	overfor	noget	nyt	og	overvældende.	
	
Webredaktionen	var	særligt	udfordret	-	her	udkommer	man	løbende	og	med	et	
krav	om	et	højt	antal	nye	historier	dagen	igennem.	Et	krav,	som	de	unge	havde	
svært	ved	at	leve	op	til.	De	var	ikke	hurtige	nok	og	havde	svært	ved	at	forstå	
CMS-systemet,	og	det	tog	tid	at	give	dem	log-in	osv.	Desuden	blev	de	trætte,	og	
havde	svært	ved	at	holde	dampen	oppe	i	løbet	af	vagten.	Derfor	tog	

																																																								
11	bilag	nr.	2	–	screendump	fra	TV2	Lorrys	Facebook-side	
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webredaktøren	i	perioder	lidt	over,	eksempelvis	om	morgenen	hvor	bunden	
skulle	lægges.	
Fordi	de	unge	var	forudsætningsløse	påvirkede	det	dem	undervejs,	de	blev	mere	
usikre,	og	de	erfarne	blev	mere	instruerende	med	flere	“man	kunne	også-
forslag”.	
Som	reporteren	siger:	
“Sidst	på	dagen	var	jeg	nødt	til	at	tage	mere	over,	for	vi	skulle	jo	udkomme	
19.30.		og	redigeringen	var	jeg	også	nødt	til	at	tage	mere	over	på,	men	det	var	en	
svær	balance	hvor	meget	og	hvor	lidt.	Men	det	er	naivt,	at	de	kan	lave	det	100	
procent	alene,	så	skal	de	have	længere	tid.	De	skal	komme	med,	hvad	de	synes	er	
interessant,	og	hvordan	de	gerne	vil	lave	det	–	men	det	mere	tekniske	er	vi	nødt	til	
at	hjælpe	med.	

	

Hvad	er	læringen	fra	Takeover-projektet?	
Selvom	noget	lykkedes,	noget	ikke	gjorde,	så	er	der	ingen	tvivl	om,	at	det	var	en	
sjov,	grænseoverskridende	og	lærerig	oplevelse	for	deltagerne	at	være	med	i	
Projekt	Takeover.	
Som	en	reporter	udtrykker	det:	
“Rent	sociologisk	var	det	ret	spændende.	Vi	kommer	med	to	forskellige	
perspektiver	–	journalisten	og	den	unge	–	og	skal	finde	et	samspil.	Det	er	sjældent	i	
livet,	at	man	oplever	sådan	et	samspil.	Det	er	en	god	øvelse	at	blive	tvunget	ud	i.”	
Reporteren	rammer	på	den	måde	fint	den	holdning,	vi	også	mødte	hos	de	andre	
interviewede,	og	det,	vi	observerede.	Man	kan	konkludere,	at	den	indre	præmis	
for	projektet	-	det	mulige	udbytte	i	at	de	erfarne	journalister	brugte	en	hel	dag	
med	et	ungt	menneske	med	andre	medievaner	end	dem	selv	-	lykkedes.	
		
Det	gav	stof	til	eftertanke,	inspiration	og	et	nyt	blik	på	egne	vaner	at	lukke	de	
unge	indenfor.	I	ugerne	efter	og	fremover	har	det	ifølge	nyhedschef	Ninna	
Kokholm	givet	flere	historier,	hvor	enten	indhold	eller	form	har	afsæt	i	en	
“yngre”	tankegang.		
	
Det	er	svært	at	ændre	tankemønstre,	rutiner	og	vaner.	Og	man	kan	stille	
spørgsmålstegn	ved	om	der	er	en	ægte	langtidseffekt	af	projektet.	Om	man	som	
journalist	ændrer	tilgang	til	idéudvikling	og	vinkling	alene	efter	fire	fredages	
unge-påvirkning.	Men	det	gav	eftertanke	over	egen	praksis,	rutine	og	vaner.	Og	
en	fælles	redaktionel	erfaring,	som	der	kan	refereres	til	og	trækkes	på	
fremadrettet.	Og	for	at	støtte	tænkningen	i	historier,	der	appellerer	mere	til	
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unges	foretrukne	nyhedstilgang	har	TV2	Lorry	nu	udviklet	sine	egne	
nyhedskriterier	inspireret	af	Takeover	og	de	unge:	

• Håb	
• Nuancer	
• Personlig		
• Ærlig		

	

Perspektivet	

Hvis	andre	medier	skal	lade	sig	inspirere	til	at	kaste	sig	ud	i	et	lignende,	modigt	
eksperiment,	kan	det	være	nyttigt	at	se	på,	hvad	der	spændte	ben	for	den	ydre	
præmis	-	at	lade	de	unge	tage	over,	give	magten	og	redigeringsretten	til	de	unge	
brugere,	så	de	kunne	lave	de	nyheder,	som	de	selv	havde	lyst	til	uden	
indblanding	fra	garvede	og	gamle	tv-journalister.	
	
Som	rapporten	beskriver	-	og	som	derfor	blot	skal	resumeres	her	-		var	det	af	
flere	grunde	svært	at	give	de	unge	så	frie	tøjler,	som	stationen	på	forhånd	havde	
forestillet	sig.	Tung	TV-logistik,	teknik	og	vanetænkning	var	for	eksempel	et	par	
af	udfordringerne.	Det	første	introduktionsoplæg	til	en	af	de	deltagende	
gymnasieklasser	var	for	meget	håndholdt	opskrift	på	“Sådan-laver-vi-regionalt-
tv”	og	for	lidt	inspiration.	Det	blev	rettet	til	i	de	efterfølgende	introduktioner.	Og	
man	blev	bedre	til	for	alvor	at	overlade	ansvar	og	initiativ	til	de	unge	-	for	
eksempel	ved	at	lade	dem	producere	deres	teaser	med	eget	udstyr	og	hjemme	os	
dem	selv.	En	løsere	ramme	gav	de	unge	mere	råderum.	
	
Men	samtidig	er	en	løs	ramme	også	svær	at	arbejde	med	når	det	skal	ske	i	et	felt	
hvor	man	er	grøn	og	uerfaren.	Selv	om	en	af	de	store	kvaliteter	ved	projektet	
ifølge	både	de	unge	og	journalisterne	var	at	man	spontant	kastede	sig	ud	i	det,	så	
var	netop	det	faktum	at	alting	var	nyt	også	en	hæmsko	for	de	unge.	De	brugte	
meget	energi	på	at	sætte	sig	ind	i	ny	teknik	og	arbejdsgange,	og	det	gik	ud	over	
fantasien,	overskuddet	til	at	innovere	og	modet	til	at	byde	ind.	
	
Skulle	man	angive	løsninger	på	dette	kunne	det	være	at	lade	de	samme	unge	
gentage	øvelsen,	så	de	opnåede	en	vis	erfaring	og	tryghed	i	netop	teknikken	og	
logistikken.	Netop	det	var	et	gennemgående	tema	for	de	unge	og	journalisterne	–	
at	de	gerne	ville	gentage	eksperimentet	og	bruge	deres	erfaringer.	
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Flere	nævnte	i	vores	interviews	også	et	klarere	fokus	for	projektet	som	et	
forbedringsforslag.	
	
Et	klarere	fokus	kan:	
-	gøre	kommunikation	og	introduktion	til	de	deltagende	unge	mere	klar	og	
præcis	
-	være	med	til	hjælpe	med	at	forberede	medarbejdere	på	den	udfordrende	
opgave,	det	er	at	være	skygge	til	en	ung	reporter	-	og	fx	understøtte	uden	at	tage	
over	
-	gøre	det	nemmere	at	samle	op	på:	Hvad	lærte	vi?	Hvad	kan	vi	bruge	i	vores	
journalistik	fremover?	
	
Endelig	kan	man	også	–	set	i	lyset	af	de	unges	tilgang	til	medier,	udviklingen	på	
de	sociale	medier,	nedgangen	i	interesse	for	flow-tv	og	fremgangen	for	
streaming	sætte	spørgsmålstegn	ved	formuleringerne	omkring	præmissen	for	
Takeover-projektet.		
	
For	lader	man	i	virkeligheden	de	unge	tage	over,	få	magten,	bestemme,	når	man	
samtidig	forventer,	at	de	udkommer	på	en	platform,	som	de	nok	kender,	men	
aldrig	selv	ville	bruge?	Ville	magtovertagelsen	være	mere	reel,	hvis	de	også	
havde	magten	ikke	kun	over	form	og	indhold,	men	frit	valg	på	platformen?		
	
Spørgsmålene	ovenfor	er	relevante	og	kan	måske	give	inspiration	til	en	næste	
gang,	men	ændrer	ikke	på,	at	Takeover-eksperimentet	gav	et	udbytte	for	de	
involverede.	Og	måske	i	virkeligheden	allermest	for	de	erfarne	journalister.	Det	
største	udbytte	lå	hos	journalisterne,	der	nok	lærte	noget	om	de	unge,	men	
måske	mest	om	dem	selv,	deres	egen	måde	at	tænke	på,	deres	opfattelse	af	ord	
og	begreber	som	ung,	nyheder	og	væsentligt.	
	

Sådan	gjorde	vi	

·						Registrerede/observerede	i	skemaer	i	løbet	af	processen	/møde	mellem	de	to	
parter	

·						Kvalitative	interviews	efterfølgende	med	nyhedschef,	redaktør,		journalist	og	
gymnasieelever	

·						registrering	af	produktion,	typer	af	historier,	emner	før	og	efter	
		



	 18	

Skemaet	udfyldes	i	intervaller	på	5	minutter.	Der	registreres	for	Lorry	og	
gymnasierne,	og	i	sidste	kolonne	skriver	man	ens	egne	analyser,	observationer,	
kommentarer	til	hvad	der	sker.	
Under	selve	Takeover-processen	over	fire	fredage	observerede	og	noterede	vi	
processen.	Vi	strukturerede	vores	notater	i	en	logbog,	hvor	der	hvert	5.	minut	
blev	noteret.	
Vi	var	med	fire	på	hinanden	følgende	fredage	fra	morgenstunden	og	frem	til	
udsendelse,	undtagen	en	enkelt	fredag,	hvor	vi	kun	loggede	indtil	kl.	14,	men	
efterfølgende	modtog	en	opsamling	fra	Ninna	Kokholm	pr.	mail.	
Da	Takeover-projektet	var	afviklet	lavede	vi	(Karen	Løth	Sass	og	Mette	Mørk)	
semistrukturerede	interviews	med	to	reportere,	en	redaktør	og	nyhedsredaktør	
på	Lorry	og	fire	af	de	unge	medvirkende,	hvor	vi	spurgte	konkret	ind	til	
oplevelsen	Takeover-projektet	og	ind	til	refleksioner	og	læringspunkter	efter	
dets	afslutning.12	
	
Afgrænsning	af	feltet	
Vi	har	i	observationen	og	i	de	efterfølgende	interviews	koncentreret	indsatsen	
om	de	personer,	der	aktivt	medvirkede	i	forsøget	på	Lorry,	det	vil	sige	
journalister,	redaktører	og	de	unge	gymnasieelever.	
Vi	har	ønsket	at	trække	på	de	erfaringer	og	oplevelser,	der	knyttede	sig	alene	til	
de	konkrete	fredage	på	redaktionen	på	TV2	Lorry,	og	her	var	underviserne	ikke	
aktivt	deltagende,	da	pointen	med	forsøget	netop	var,	at	lade	de	unge	bestemme	
helt	selv.	
Derfor	har	vi	ikke	lavet	kvalitative	interviews	med	de	undervisere,	der	har	
klasserne	på	de	forskellige	gymnasier.		
	
	
	

	
	

	

	

																																																								
12	spørgeramme vedlagt som bilag nr. 1 

	


