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Transkripsjonstegn 

Følgende transkripsjonstegn er brukt for å transkribere utdrag fra programmet: 

’ trykk  

. kort pause  

.. mellomlang pause  

[ samtidig tale ] 

((min kommentar)) 

@ Latter 

(0) Turtaking uten pause 

X Utydelig 

<Syngende> 

<F Forte, snakker høyt / roper F>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Introduksjon 

Umberto Ecos bok Rosens navn (1982) kan ses som metafor for min analyse av Idol1. Boken 

inviterer til mange tolkninger ved hjelp av flertydige bilder og assosiasjoner, og kan leses 

som en kriminalroman, religionshistorisk fortelling eller en filosofisk debatt. Min analyse av 

Idol er blitt bygget opp rundt et ønske om bedre å forstå den typen flerstemmighet Rosens 

navn er et eksempel på. Boken er skrevet på en måte som gir leserne anledning til å følge 

parallelle historier i samme tekst, og er på denne måten flerstemmig. I Randbemerkninger til 

Rosens navn (1988) synliggjør Eco en rekke valg han har gjort for å sette leseren fri i møte 

med teksten. For eksempel hevder Eco at bokens arbeidstittel var Forbrytelsenes kloster, 

men at denne tittelen ble endret fordi han mente den favoriserte en kriminalroman-lesing av 

boka.  

Analysen tar utgangspunkt i en tese om at Idol sender et flerstemmig budskap til seerne, og 

at ulike seergrupper har ulik motivasjon for å se Idol. Inspirert av Johan Tønnessons (2001; 

2003) analyser ønsker jeg å synliggjøre flerstemmighet ved å identifisere parallelle 

modellesere. Modelleserne er ikke virkelige seere, de er strategier i teksten – sannsynlige 

lesemåter.   

Gjennom tekstanalyse av ekstrakter fra Idol skal  analysen forsøke å synliggjøre hvordan 

programmet appellerer til flere modellesere – gjennom retoriske virkemidler med et rikt 

tolkningspotensiale. Trekk som fremheves i tekstanalysen, skal danne utgangspunkt for en 

drøfting av hvordan oppdragerne kan stimulere literacies som utfordres hos de unge i møte 

med Idol. Målsettingen er å tydeliggjøre hvordan mening skapes i møte med seeren, og 

hvordan det blir umulig å skille ut ett budskap som overordnet, for så å drøfte hva dette 

impliserer for en funksjonell mediesosialisering.  

Novisen Adso fra Melk har fortellerstemmen i Rosens navn. Adso og hans lærer, den lærde 

francicaneren William fra Baskerville, får i oppdrag å etterforske mord på et navnløst 

abbedi, et italiensk benediktinernerkloster, i 1327. I sentrum av fortellingen står klosterets 

rike og mystiske bibliotek, et reisemål for studerende munker. Handlingen utspiller seg i 

dagene før et stormøte mellom rivaliserende fraksjoner i den katolske kirke, og situasjonen 

nærmer seg kokepunktet når man hver dag i en uke finner en ny myrdet munk. Hendelsene 

synes uforklarlige, og jakten på morderen handler i stor grad om å tolke spor og tegn i et 
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kloster med mange hemmeligheter. Bibliotekets utilgjengelige og labyrintiske form viser seg 

å ha en sentral betydning for mysteriet som etterforskes.  

Biblioteket der handlingen utspilles, er en labyrint der kun noen få utvalgte har adgang. 

Munkene må plukke ut bøker fra bibliotekets protokoller, for så å søke om å få disse hentet. 

Det lukkede biblioteket er kontrollert av et formynderi som av forskjellige årsaker påberoper 

seg rett og plikt til å kontrollere munkenes meningsinntrykk. Biblioteket er et sentrum for 

kunnskap, og både munkene og William fra Baskerville har en dyp kjærlighet til bøker. Men 

der munkene leter etter svar på verdens gåter og mysterier, ser William bøkene som 

representasjon av ulike verdensanskuelser. Selv om han har en modernistisk og deduktiv 

måte å etterforske drapene på, har han et forhold til bilder, symboler og språk som antyder et 

mer pluralistisk syn på kunnskap.  

Rosens navn viser i en ekstrem form hvordan den eldre generasjons ønske om å beskytte de 

unges sjelsliv fra skadelige inntrykk kan stoppe all kunnskapsutvikling. William oppmuntrer 

Adso til å stille spørsmål ved det som synes åpenbart. Klosteret styres av en abbed som har 

den motsatte innfallsvinkelen; klosterets ledelse ønsker å skjule uønskede verdier for 

novisene og studentene ved å presentere svar snarere enn å stille spørsmål. Abbeden og 

William viser fundamentalt ulike måter å forholde seg til informasjon på. Både da og nå er 

det et konfliktfylt forhold mellom de unges rett til selvstendighet og behov for innvielse i 

kulturen. Handlingen utspiller seg i en samtid der munkenes kunnskapstilegnelse anses som 

for viktig til å overlates til munkene selv. 

Rosens navn er skrevet på en måte som gir leserne anledning til å følge ulike historier i 

samme tekst, og er på denne måten flerstemmig. Flerstemmighet kan defineres som likestilte 

stemmer i avsendersystemet (Tønnesson, 2001; 2004). TV-programmet Idol klarer å 

mobilisere store seergrupper i en tid som preges av at mediene individualiseres og 

fragmenteres. I en mediehverdag med flere kanaler, flere programmer og stadig mer 

finmasket og finkodet ungdomskultur, er det interessant at et program som Idol får en så 

voldsom seeroppslutning. Har programmet et enstemmig budskap som rører ved noe 

fundamentalt i den vestlige kulturen? Min tese er at populariteten til Idol kan bygge på 

programmets evne til å tilby ulikt meningsinnhold til ulike seergrupper; at programmet er 

flerstemmig.   
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Jeg har valgt Ecos begreper modellsender- modellmottaker som et analytisk grep for å 

analysere de signaler Idol sender til sine seere. Eco beskriver modelleseren, ikke som en 

bestemt person, men som det sett av kompetanser som forfatteren forutsetter, eller bygger 

opp gjennom teksten (Frandsen, 2000, s.98). Jeg har konstruert tre slike modellesere: 

”Kikkeren”, ”Brukeren” og ”Regelrytteren”. Disse er tenkte seere jeg mener å identifisere i 

programmet, og jeg skal  analysere hvordan de tre modelleserne følger ulike historier i Idol 

på bakgrunn av sin orientering etter ulike kulturelle tendenser. Det stilles ulike krav til 

tolkningskompetanse hos de tre, ut fra hvilke budskap de tiltrekkes av. For å betegne denne 

kompetansen til å skape mening benytter jeg literacy-begrepet. Literacy er et begrep i 

utvikling, og jeg skal gjøre nærmere rede for hvilken bruk jeg ser som fruktbar i min 

analyse. Foreløpig vil jeg forholde meg til det britiske mediereguleringsorganet Ofcom sin 

definisjon av media literacy som: 

(..) the ability to access, understand and create communications in a variety 
of contexts. 

 (Ofcom, 2006) 

Behovet for godt utviklet media literacy i informasjonssamfunnet kan sammenlignes med det 

åpne og lukkede bibliotek, om man selv kan operere fritt i hyllene eller om man må søke 

hjelp for å få bøker utlevert. Måten vårt samfunn er organisert krever media literacy for å 

kunne innhente og nyttiggjøre seg informasjon. Om man ikke har det nødvendige sett av 

kulturelle kompetanser for å produsere mening, blir man avhengig av andres fortolkning og 

kontroll. Måten vårt samfunn lagrer informasjon kan for enkelte oppfattes som en labyrint av 

kunnskap enda mer utilgjengelig enn biblioteket der handlingen utspiller seg i Rosens navn. 

Vi innhenter i stor grad kunnskap om verden gjennom medier. Men dette er ikke en enveis 

relasjon, vi konstruerer og presenterer oss selv i stadig større grad gjennom medier. David 

Buckingham (2003) betegner mediene som kommunikasjonskanaler. Han legger vekt på at 

medier gir oss selektive versjoner av virkeligheten, og for de fleste av oss er hele vår 

oppfatning av verden fundamentert i det vi har blitt presentert gjennom disse kanalene. Dette 

byr på uante muligheter og uendelige utfordringer. Det stilles høye krav om literacy for å 

forstå hvordan virkeligheten konstrueres av mediene. Det er samfunnets ansvar å stimulere 

en slik kompetanse. Dette er sentralt, ikke bare for å ivareta den enkeltes rett til kunnskap, 

men også for å sikre at de unge fortsetter å stille spørsmål ved de sannheter de omgis av, at 
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de utfordrer og utvikler disse sannhetene videre. I Rosens navn er nettopp bibliotekets 

lukkede og labyrintiske form det som fører til bibliotekets undergang.    
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1. Problemstilling og oppgavens gang. 

 

Tema for oppgaven er:  

Idols flerstemmige budskap 

 - En diskursanalyse av Idols utfordringer til unges literacy  

 

Denne analysen opererer i det mediepedagogiske spenningsområdet der læringsprosesser 

knyttet til undervisning på mediefeltet og oppvekst i mediesamfunnet står sentralt (Erstad, 

2005, ss.32-33). Analysen har hentet metodeinspirasjon fra språkvitenskapelige fag, og den 

har tatt form som en diskursanalyse av virkemidlene Idol benytter seg av for å appellere til 

sine unge seere, og den rommer dessuten en vurdering av hvordan skole, hjem og unge selv 

kan stimulere literacies som utfordres i møte med disse virkemidlene.  

Analysen bygger på en tese om at Idol sender et flerstemmig budskap, og at grupper av seere 

har ulik motivasjon for å se programmet. Inspirert av Johan Tønnessons (2001; 2004) 

analyser ønsker jeg å synliggjøre flerstemmighet ved å identifisere parallelle modellesere. 

Modelleserne er ikke virkelige seere – de er strategier i teksten, og sannsynlige lesemåter. 

Analysens målsetting er å synliggjøre hvordan mening skapes i møte med seeren, og hvordan 

det blir umulig å utskille ett budskap som overordnet. Med utgangspunkt i den 

sosiokulturelle læringsteoriens markering av læring som situert – at læring skjer i 

interaksjon med omgivelsene – mener jeg det er fruktbart å benytte literacy-begrepet for å 

beskrive unges dyktighet i samspillet med medier. Literacy beskriver en kompetanse til å 

nyttiggjøre seg symbolsystemer, en handlingskompetanse, som fokuserer på individet 

snarere enn innholdet (Buckingham, 2003; Lankshear & Knobel 2006; Østerud, 2004).  

Del I av oppgaven skal redegjøre for Norman Faircloughs (2001) Kritisk diskursanalyse, og 

for måten jeg har brukt hans teorier. Faircloughs tredimensjonale modell som viser hvordan 

en tekst gis mening i møte med den konkrete situasjonskonteksten og den overbyggende 

kulturkonteksten er sentral i min analyse av Idol. Jeg skal redegjøre for Johan Tønnessons 
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(2001; 2004) forståelse av flerstemmighet, og hvordan en slik flerstemmighet i Idol kan 

utforskes ved hjelp av Umberto Ecos begrepspar modelleser/ modellavsender.  

I del II gjør jeg rede for min forståelse av unges samspill med medier, og min bruk av 

literacy-begrepet. Jeg forsøker å vise hvordan begrepet er en fruktbar innfallsvinkel for å 

drøfte sosialisering med medier ved å benytte teoretiske perspektiver fra David Buckingham 

(2000; 2003), Ola Erstad (2004; 2005) Colin Lankshear & Michele Knobel (2006) og Svein 

Østerud (2004).  

I del III konstrueres modelleserne på bakgrunn av min forståelse av programserien Idol. 

Modelleserne er basert på slående trekk ved programmet – med fokus på trekk som kan 

skape sterke opplevelser. Inspirasjon både til etablering av kulturkontekst, og konstruksjon 

av modelleserne er Thomas Ziehes markering av trekk ved unges møte med 

senmodernitetens kulturelle frisetting, nærmere bestemt hans formulering av tre sentrale 

tendenser i unges møte med den stadig økende refleksiviteten vår tid er preget av: 

Estetisering, subjektivering og ontologisering (Ziehe, 1989).  

Med utgangspunkt i disse tre kulturelle tendensene har jeg laget følgende tre konstruksjoner:  

- Brukeren har gjort seg selv til et estetisk prosjekt, og skaper sin identitet gjennom 
lek med sjangere, stiler og uttrykk. Han søker arenaer for å utvikle seg, og få 
respons på signalene han sender.  

- Kikkeren søker mellommenneskelig kontakt, og det å bli kjent med hverandres 
innerste er en drivkraft.  

- Regelrytteren orienterer seg etter den ontologiserende tendens, som ofte kan 
gjenkjennes i ny-religiøse uttrykk. Han kjennetegnes ved behovet for stabilitet og 
mening. Han krever rettferdighet og etterprøvbare regler for hvordan programmet 
definerer et Idol.  

 

Utgangspunktet er ikke deduktivt, analysen har ingen intensjoner om å ”avsløre Idols 

budskap” eller si noe om hvordan Idols publikum ”er”. Analysen har som mål å 

sannsynliggjøre at medieteksten Idol legger til rette for flere likestilte tolkninger, for så å 

drøfte hvilke følger en slik oppfatning av medieinntrykk har for unges media literacy. 

Del IV består av en tekstanalyse av Idol. Jeg ønsker gjennom analyse av ekstrakter fra 

programmet å synliggjøre noen retoriske grep Idol gjør for å appellere til modelleserne. 

Ekstraktene plukkes ut fordi de fremstår som sekvenser med høy intensitet. De framstår som 

gode eksempler på programmets appell, og presenteres ofte som ”selling points” i 
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kavalkaden som skal promotere kveldens episode. I tråd med det diskursanalytiske 

utgangspunktet skal de analyseres med tekstanalytiske tilnærminger. 

I Del V drøftes utfordringer som stilles til unges literacy i møte med de retoriske grep som er 

vektlagt i del IV. Ved hjelp av Ola Erstads (2005) markering av mediepedagogikkens tre 

hovedområder: sosialisering, undervisning om medier og undervisning med medier ønsker 

jeg å markere hvordan literacy må ses som en kulturell kompetanse som bør stimuleres på 

bakgrunn av en forståelse for kompleksiteten i unges mediebruk. Jeg skal antyde hvilke 

konkrete literacies som utfordres av Idol, men i motsetning til å liste opp konkrete literacies 

eller ”skills”, skal jeg gi eksempler på aktiviteter som stimulerer en media literacy som er 

funskjonell i møte med Idol. Dette er i tråd med en sosiokulturell forståelse av læring som 

situert. Og harmonerer med tesen om at Idol er flerstemmig, og på den måten kan utfordre 

forskjellige literacies hos unge med ulik kulturell orientering.  

Jeg har også hentet inspirasjon fra Svein Østeruds analyser: ”Kongens død”, ”Golfkrigen” 

og ”Weekend-verten” (1994). Disse gjorde meg oppmerksom på Ziehes kulturelle tendenser 

som mulig analytisk grep. Også Anniken Larsens hovedoppgave om NRKs realityprogram 

”Tur – Retur” (1998), som er en kvalitativ studie av deltakerne i programmet, og deres evne 

til å nyttiggjøre seg medieeksponering har vært inspirerende. Alex Iversen har skrevet 

hovedoppgaven Livet som såpeopera (2000), som har vist seg nyttig i forståelsen av reality-

sjangeren. Henry Jenkins (u.t.) har gjort en analyse av “American Idol”, som ennå ikke er 

utgitt. Jeg har vært heldig å få en kopi av de aktuelle kapitlene fra Jenkins selv. Dette har 

vært nyttig, og hjulpet meg frem til et selvstendig grep om analysen. Jan Svennevigs 

Språklig samhandling (2001) har vært sentral for tekstanalysen av konkrete utdrag av 

programmet. Jeg intervjuet produsenten for Idol, Ingvild Daae, og noen utdrag fra dette 

illustrerer hvordan produksjonsteamets målsetninger kommer til syne i teksten. Daae bidro 

også med en kopi av hele Idol 2005 på DVD, som har vært uvurderlig i analysearbeidet.   
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DEL I Unge, tekst og kultur 



 15 

2. En diskursanalytisk tilnærming 

Diskursanalyse kan defineres som analyse av det meningsbærende i et språklig uttrykk. Det 

er en metode for å fortolke et ustabilt og flyktig fenomen, en tekst, i lys av den abstrakte og 

mer stabile kulturen som danner rammer for fortolkning. Det  diskursanalytiske 

utgangspunktet kan gjenkjennes ved en forståelse av at vi alle er historisk og kulturelt 

konstituert, og ut fra dette kunne ha vært annerledes. Denne etableringen av oss selv og 

verden skjer i stor grad gjennom språkbruk. Den materielle verden finnes, men vi gir den 

mening gjennom språklig samhandling (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Dette 

innebærer at selvfølgelighetene vi omgir oss med ikke bør tas som objektiv sannhet, og at 

analyse av språkbruk er fruktbart for å forstå måten vi skaper kultur. I denne analysen 

argumenteres det for hvordan medieteksten Idol gis mening på bakgrunn av seernes 

kulturelle orientering.  

Når man velger et diskursanalytisk utgangspunkt, velger man samtidig å se språk som sosial 

praksis. Winther Jørgensen og Phillips (1999, s.12) skriver at diskursanalyse er en metode 

som kan anvendes på ethvert fenomen, men som ikke kan tas ut av sin poststrukturalistiske 

ramme. Poststrukturalismen beskriver et syn på verden som sosialt konstituert, og språk som 

sosial handling. Kunnskap er konstruert gjennom språk, kultur og diskurs. Dette betyr ikke 

automatisk at ”verden ikke finnes” eller at ”alt er diskurs”, men at verden er gitt mening 

gjennom samhandling, og at det er umulig å løsrive seg fra sin forforståelse. Vi vil alltid 

tolke verden ut fra vår kulturelle kontekst, men vi kan ha et ideal om alltid å reflektere over 

vår egen referanseramme. I denne sammenheng kan diskursanalysen ses som et verktøy for 

refleksjon over vår egen forforståelse. En ting er ordenes definisjoner, noe annet er 

meningen som kommuniseres.  

At mening skapes i kontekst er et grunnleggende prinsipp i diskursanalyse, og Norman 

Fairclough (2001): Kritisk diskursanalyse er en metode for å analysere en tekst opp mot en 

kulturkontekst via den konkrete situasjonskonteksten. En tekst gis mening på bakgrunn av 

kulturkonteksten, i relasjon til andre tekster. I denne sammenhengen opereres det med et 

såkalt utvidet tekstbegrep, der lyd, skrift og bilder spiller sammen. Jeg har valgt Kritisk 

diskursanalyse som utgangspunkt for min analyse av Idol. Det er ikke som en metode jeg 

følger slavisk, men jeg slutter meg til dens grunnleggende forståelse av hvordan en (medie-) 

tekst kun gir mening i kontekst.  
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2.1 Diskurs 

Norman Faircloughs diskursbegrep er todelt (Winther Jørgensen & Phillips 1999: 79): 

1. Språkbruk som sosial praksis. 

2. En måte å snakke på som gir betydning til opplevelser ut fra et bestemt perspektiv  

Denne todelingen innebærer at Fairclough forstår diskurs både som det meningsbærende i et 

språklig uttrykk, den mening som skapes i kontekst. Og diskurs som et sett av måter å 

snakke på, og forstå verden ut fra, som er knyttet til bestemte praksiser. For Fairclough blir 

følgelig ikke tekstanalyse alene tilstrekkelig, idet den ikke belyser forbindelsene mellom 

tekstene og de samfunnsmessige og kulturelle prosesser og strukturer. Han argumenterer for 

et tverrfaglig perspektiv, nærmere bestemt kombinasjonen av tekstanalyse og 

samfunnsanalyse (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.72-104).1).  

Et viktig skille mellom Fairclough og andre diskursanalytikere som for eksempel Laclau og 

Mouffe (1985) eller J.P. Gee (2001) er at han i større grad mener diskursen fungerer 

dialektisk med ikke- diskursive samfunnsfaktorer i sosial og kulturell forandring. Altså at 

forholdet mellom elementer utenfor diskursen er i vekselvirking med denne. Mens Laclau 

Mouffes diskursteori avviser muligheten for å skille mellom diskursens språklige uttrykk og 

dens manifestasjon, fremhever Fairclough at det finnes et dialektisk forhold mellom språk og 

virkelighet. For Faircloughs diskursanalyse blir det et sentralt poeng å finne ut om diskursen 

forsterker og tilslører ulikhet i samfunnets maktforhold, eller utfordrer maktposisjonene ved 

å fremstille virkeligheten på nye måter (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).   

Fairclough mener det er fruktbart å operere med et ideologibegrep, og definerer ideologi som 

naturaliserte forståelser og konvensjoner som er fundamentert i maktforhold – presentert 

som common sense (Fairclough, 2001, ss.2,64-90). Ideologikritikk er en sentral del av 

Faircloughs kritiske diskursanalyse. Kritikere hevder at hans ideologibegrep forutsetter en 

slags sannhet bak forestillingene. Andre diskursanalytikere som for eksempel Laclau og 

Mouffe ser ikke dette som fruktbart, bak våre representasjoner av verden vil det bare dannes 

nye representasjoner, og dermed oppfattes Faircloughs ideologibegrep som lite fruktbart. 

Fairclough risikerer selv å reprodusere en bestemt diskurs ved å forutsette en sannhet bak 

strukturene (Hågvar, 2003, s.22).  
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Jeg mener å unngå problemet ved det konkrete fokuset på literacy, og forståelsen av at et 

budskap kan være flerstemmig. Jeg forsøker ikke å plassere Idol i et hierarki av ideologier 

som kjemper om hegemoni. Nettopp tolkningsfriheten står sentralt. I likhet med Hågvar 

(2003) nøyer jeg meg med å markere at problemet foreligger, men at jeg mener å ha tatt 

høyde for problemet i min analyse.  

2.2 Kontekst  

Spørsmålet om kontekst er omdiskutert innen diskursanalysen. Det er strid om hva som er 

relevant kontekst for analyse av et språklig uttrykk. Det er mange ulike retninger og 

tradisjoner, alle med sine sterke og svake sider. Det er ikke rom for en lang gjennomgang av 

disse retningene, men litt overforenklet kan en drøfte Faircloughs tredimensjonale modell 

med utgangspunkt i ulike diskursanalytiske retninger:     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 

• Etnometodologien, den anglo- amerikanske pragmatikken eller mer 
sosiopsykologiske retninger, kan sies å ha fokus på situasjonskonteksten. 
Hvordan teksten, eller det språklige uttrykket, blir forstått i forhold til 
tidligere språkbruk. Med særlig fokus på intertekstuelle referanser, eller i 
et psykososialt perspektiv: hvordan vi forstår språkbruk i møte med 
tankestrukturer. 
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• Sosiolingvistiske retninger har fokus på teksten, fenomenet, og benytter 
seg i større grad av tekstanalytiske verktøy til å forstå språk som sosial 
samhandling. Analyse av retoriske strategier og hvilke ressurser vi 
benytter oss av når vi kommuniserer står sentralt. 

• Sosiologiske tilnærminger kan sies å ha et større fokus på kulturkonteksten 
og et bredere syn på relevant kontekst i sin forståelse av forholdet mellom 
diskurs og samfunn.  

(Fairclough, 2001, ss. 21, 5-11) 
 

Winther Jørgensen og Phillips bruker begrepene ”hverdagsdiskurs” og ”abstrakt diskurs” for 

å betegne hvordan ulike diskursanalytiske tilganger legger ulik vekt på konkrete analyser av 

samtale og analyse av de store diskurser som sirkulerer i samfunnet.  

 

Diskurspsykologi              Kritisk diskursanalyse     Laclau og Mouffes diskursteori 

                                                        (Foucault) 

Figur 2. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.30) 

I figur 2. plasseres diskurspsykologiens fokus nærmere hverdagsdiskursen, og Foucaults 

analyser nærmere abstrakt diskurs. Fairclough (2001) forsøker med sin ”Kritisk 

diskursanalyse” å forene behovet for kontekst med nødvendigheten av konkret empirisk 

analysemateriale. Denne analysen av Idol forsøker å synliggjøre nettopp forholdet mellom 

konkret språkbruk og den overbyggende kulturen, og på denne måten sannsynliggjøre at 

ulike modellesere skaper ulik mening i møte med programmet på bakgrunn av sin kulturelle 

orientering. 
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2.3 Kritisk diskursanalyse av Idol i tre dimensjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. 

Faircloughs teori viser sin styrke i forsøket på å forene et sosiologisk overblikk med konkret 

tekstanalyse. Denne modellen viser den tredimensjonale strukturen til en diskurs. Hvordan 

en tekst omgis av en ramme preget av den direkte interaksjon mellom tekst og fortolker. Som 

i sin tur fortolker med utgangspunkt i en videre kulturkontekst. Dette er analytiske nivåer 

Fairclough mener må benyttes i diskursanalyse. Jeg har valgt å fokusere på tre modellesere 

som en fortolkende instans mellom den konkrete teksten og den abstrakte kulturkonteksten. 

Modelleserne forstår verden i lys av ulike kulturelle strømninger og gir det samme uttrykket 

ulik mening ut fra sin forforståelse. Jeg skal gjøre en analyse av hvordan teksten gis ulik 

mening i møte med ulik kontekst.  

Det vil være umulig å benytte seg av alle potensielle analyseverktøy, på samme måte vil det 

være umulig å lage et realistisk overblikk over seeres interaksjon med idol. Modelleserne blir 

representert som idealtyper, mindre komplekse, nettopp for å kunne analyseres.   
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3. Modellesere og flerstemmighet 

Det å se på TV er en meningsskapende sosial praksis, der meningen skapes i kontekst. Jeg 

ønsker å etablere et analytisk rammeverk for å synliggjøre hvordan Idol gis ulik mening i 

ulike kontekster, og på denne måten kan sies å være flerstemmig.   

Jeg har hentet inspirasjon fra Johan Tønnessons arbeider: Vitenskapens stemmer (2001) og 

Tekst som partitur eller historievitenskap som kommunikasjon (2004). Flerstemmighets-

begrepet er utviklet fra Bakhtins teori om polyfoni som et positivt litterært ideal. Bakhtin 

låner begrepet fra musikkvitenskapen, der polyfoni beskriver hvordan flere instrumenter får 

spille, og instrumentene supplerer hverandre. Polyfoni brukes som en metafor på tekster der 

flere stemmer får slippe til sammen med hovedpersonens. Umberto Eco har i sitt verk The 

open work (1989) utviklet teorier som på mange måter harmonerer med Bakhtins 

polyfonibegrep. Tønnesson forstår polyfoni som motsetningen til homofoni, altså ikke som 

enstemmighet, men som at stemmene underordner seg en hovedstemmme. Kjernen i 

polyfonibegrepet dreier seg ikke om antall stemmer i teksten, men forfatterstemmens over- 

eller sidestilling (Tønnesson, 2001). Tønnesson har videreutviklet flerstemmighetsbegrepet, 

og har avdekket flerstemmighet i sakprosatekster ved hjelp av Umberto Ecos begrepspar 

modelleser – modellavsender. Ved å identifisere flere modellesere i en tekst – kan man 

sannsynliggjøre at teksten er flerstemmig. Innledningsvis ble modelleserbegrepet definert av 

Umberto Eco: ikke som en bestemt person, men som det sett av kompetanser som forfatteren 

forutsetter eller bygger opp gjennom teksten (Frandsen, 2000, s.98). Jeg har støttet meg til 

Johan Tønnessons bruk av begrepet, og mener at resultatet blir funksjonelt i forhold til mitt 

analysemateriale. Mine modellesere fungerer som en konkretisering av kulturkonteksten som 

gjør tekstens møte med kulturen håndterbar for analyse. 

Tønnesson henviser til en debatt mellom Umberto Eco og den radikalt relativistiske Richard 

Rorty. Rorty argumenterer for leserens rett til fortolkning, mens Eco argumenterer for 

tekstens rettigheter. Han forsvarer at en tekst har et innhold og et ikke- uendelig 

tolkningspotensial. Det finnes feiltolkninger og overfortolkninger av tekst. Jeg støtter meg til 

Tønnesson og Ecos markering av at en tekst er bærer av intensjonalitet, og at forfatteren 

påvirker denne intensjonaliteten. Samtidig må det være klart at Eco på ingen måte nærmer 

seg en før-hermeneutisk tekstforståelse, han er klar på at både forfatter og modelleser er 

strategier i teksten. Eco ønsker å finne et balansepunkt mellom fast og flytende, en balanse 
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mellom at teksten faktisk sier noe, og at en tekst er åpen for fortolkning (Tønnesson, 2001). 

Tønnesson konkluderer med at en sakprosatekst kan inneholde mer en én, men ikke et 

ubegrenset antall modellesere (Tønnesson, 2004, s.123).    

Ved å definere modellesere begrenser man tekstens tolkningspotensial. Min posisjon er, på 

samme måte som Eco, en mellomposisjon: Teksten er åpen for tolkning, men noen 

tolkninger er mer sannsynlige på bakgrunn av sjanger og kontekst. En kan ikke forutsi 

tolkning på individnivå, men vi kan sannsynliggjøre tendenser. Jeg tolker flerstemmighet 

som parallelle stemmer i teksten. Stemmene kan identifiseres som budskap til ulike 

modellesere.   
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DEL II Unge og Medier 
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4. Nye medier, nye utfordringer 

9. november 2005 ble en 30 år gammel mann skutt etter en kinoforestilling i Pittsburgh, 

Pennsylvania under filmen Get Rich Or Die Tryin - en film om rapstjernen 50 Cent. I 

Dagbladet 11.11.05 står det: 

Politiet sier de er usikre på om filmens innhold – som viser 50 Cents karriere 
fra doplanger til suksessfull rapper – var en faktor i drapet. Men 
kinoselskapet valgte likevel å droppe filmen mens saken etterforskes 

 (Thorkildsen, 2005a) 

Debatten om videovold er av medieforskerne Marthe Smith- Isaksen og Vegard Higraff 

fremhevet som 80- tallets viktigste debatt (Higraff & Isaksen, 2004). Norge vurderte å forby 

videospillere fordi de kunne benyttes til å se videovold. Sverige vurderte å forby 

parabolantenner for å verne innbyggerne mot skadelig innhold. Denne debatten er fortsatt 

viktig, men har utviklet seg og blitt mer nyansert. Både synet på medier og mediene selv er i 

sterk forandring. ”The Texas Chain Saw Massacre” (Hooper, 1974) er en av filmhistoriens 

mest omdiskuterte voldsfilmer, og ble forbudt i en rekke vestlige land. Da den nyredigerte 

utgaven kom på kino i fjor, var det få reaksjoner. Gerard Jones ved Massachusetts Institute 

of Technology oppfordrer foreldre til ikke å bekymre seg for barns bruk av voldelige 

dataspill eller voldsfilmer. Han mener normal bruk snarere kan fungere som en ventil for å få 

ut aggresjon (Jones, 2004). Få bruker medievold som aleneforklaring på voldsforbrytelser. 

Faltin Karlsen og Trine Syvertsen har kartlagt hva norske foreldre mener det er viktigst å 

kontrollere, og reklame blir fremhevet som mer uønsket enn vold (Faltin & Syvertsen, 2004, 

ss.38-39).  

Nyere medier er ofte kjennetegnet ved ulike former for interaktivitet. Disse danner en 

motsetning til tidligere mediers mer lineære uttrykksform. Noen vil argumentere for at en 

slik interaktivitet skaper en aktiv seer som selv i mye større grad er med på å forme sitt eget 

verdensbilde, når muligheten for frihet og medbestemmelse øker. David Buckingham er 

skeptisk til et slikt perspektiv, fordi mange slike medieuttrykk er skapt for kommersielle 

hensyn der den reelle muligheten for å påvirke er liten. Det interaktive er i stor grad del av et 

markedsføringsapparat der samspillet mellom unge og medier blir en effektiv måte å måle 

hva unge mennesker ønsker å kjøpe og bruke. Det direkte samspillet mellom ungdom og 

medier gjør at voksengenerasjonen i stor grad mister kontrollen over unges mediebruk, fordi 
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markedet har funnet en måte å kommunisere direkte med de unge (Buckingham, 2003, ss.28-

30). Buckingham rører ved problemer som er helt sentrale for min analyse når han gjør rede 

for to tradisjoner som har vært innflytelsesrike for å forstå interaksjonen mellom ungdom og 

medier.  

Den ene retningen, er ofte knyttet til den Amerikanske Neil Postmans bok: The 

disappearance of childhood (1982), som mente at i tidligere tider ble barn  stimulert av de 

skrevne medier, og at dagens medier (anno 1982) ”tar livet av” barndommen slik vi kjenner 

den. Det skrevne ord har en verdifull forsinkelse i meningsoverføringen. Man må lese for å 

tilegne seg kunnskap. Fjernsynsmediet er uten hemmeligheter, og gir unge fritt skue inn i 

voksenverdenen. Dette vil igjen føre til at barndommens uskyldighet dør, de unge vil kreve å 

få ta del i de voksnes verden. Buckingham mener Postman kan utfordres både på diagnosen 

av samfunnets unge og på de påståtte årsakene til dagens tilstand. Postman fremstår som en 

teknologisk determinist, som ønsker å gå tilbake til tidligere tider da de voksne hadde full 

kontroll og autoritet over impulsene utenfra. 

Som motsats til Neil Postman trekker Buckingham frem Don Tapscotts bok Growing up 

digital (1998). Tapscott mener i likhet med Postman at de nye medier gir de unge en helt ny 

mulighet til å delta i voksenverdenen, men stikk i strid med Postman ser han dette som en 

mulighet for de unge til å frigjøre seg. Der TV- generasjonen var passive mottakere, er 

dagens Internettgenerasjon aktive deltakere som selv styrer mediet. Internett er demokratisk 

og interaktivt og skjerper barnet der TV- mediet sløver ned (Buckingham, 2003 s.18-20). 

Postman og Tapscott markerer to konkurrerende oppfatninger av unge og medier som har 

hatt svært ulik innfallsvinkel. Den ene retningen har fokusert på medias potensielle 

skadevirkninger, der forsvarsløse barn formes, der TV- mediet har overtatt sosialiseringen. 

Den andre retningen ser barn som kompetente og lekne brukere som raskt gjennomskuer 

teknikker, og har en ironisk distanse til inntrykkene de får. Når disse retningene skal vurdere 

behovene for kompetanse eller literacy i møte med media forutsetter de svært ulike 

kompetanser til å tolke medieuttrykk.  

Denne ulikheten kan forstås som ulike lesemåter. Atle Kittang gjør rede for to ulike måter å 

tilegne seg tekst på: en sympatisk versus en symptomatisk lesing av medieuttrykk. En 

sympatisk lesing forsøker å samarbeide med teksten for å forstå budskapet. En symptomatisk 

lesing ser språket som symptom for en verdensanskuelse, der man kan avsløre en 
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bakenforliggende agenda ved kritisk analyse. De to lesemåtene er ikke absolutte 

motsetninger, tvert imot er en sympatisk lesing en forutsetning for en symptomatisk, likevel 

markerer de to lesemåtene viktige innfallsvinkler for å motta tekst (Kittang, 1975, s.44). De 

to lesemåtene rører ved hvilken kompetanse vi mener unge mennesker bør ha med seg i 

møtet med media, i hvilken grad må vi fokusere på teknisk kunnskap i å tilegne seg og forstå 

medietekster, og i hvilken grad bør de trene på å avsløre og være kritisk til inntrykkene de 

blir utsatt for? Sett i sammenheng med Kittangs markering av sympatisk lesing som en 

forutsetning for en symptomatisk, må unge ha visse forkunnskaper for å kunne gjøre en 

kritisk vurdering av populærkulturen.    

Don Tapscott (1998) har argumentert for at de nye medier presenterer store muligheter for de 

unge til å samhandle, utfolde og frigjøre seg på egne- snarere enn voksengenerasjonens 

premisser. Kirsten Drotner (2001) toner ned dette frigjøringsperspektivet idet hun markerer 

at det er de voksne som kjøper IT- utstyr, samt at det er voksengenerasjonen som setter 

premissene for hva som er ”verdifull” kunnskap. Drotner mener at et slikt 

frigjøringsperspektiv mister kraft i det at de voksne kontrollerer unges tilgang til 

informasjonsteknologi. Dette er et poeng, men det kan godt tenkes at slikt utstyr blir 

allemannseie om kort tid, om det ikke allerede har blitt det. Alle har en forståelseshorisont 

som påvirker budskapet man sitter igjen med. Denne forståelseshorisonten kan sette grenser 

for hvor tilgjengelig verden av informasjon er. At enkelte grupper i samfunnet har bedre 

utgangspunkt for å tilegne seg kunnskap er ikke noe nytt, men dette er et problem som bør 

belyses og problematiseres. Selv om informasjon blir mer og mer tilgjengelig betyr ikke 

dette at alle har like muligheter til å profitere den økte tilgangen.  

David Buckingham markerer at medier ikke er vinduer mot verden, men 

kommunikasjonskanaler avhengig av fortolkning. Medier gir oss selektive versjoner av 

virkeligheten, og utgjør et spekter av moderne kommunikasjon som kino, musikk, Internett, 

aviser eller fotografi. Medietekster er programmer, filmer, bilder eller websider 

(Buckingham, 2003, s.3). Vi bruker medier både til å forstå hverandre og oss selv. Ved å 

analysere et medieuttrykk håper jeg å kunne identifisere verdier, holdninger og drømmer i 

vår kultur. Disse realiseres i meningsdannelsen, i møtet mellom tekst og mottaker.  
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4.1 En ny mediehverdag 

Fjernsynets publikumsrolle er i dag annerledes enn for få år siden. Forskjellene grunner i stor 

grad i økte muligheter for deltakelse, idet tidligere atskilte medier konvergerer. 

Mediekonvergens handler om at medier, telekommunikasjon og informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi (IKT) veves sammen. Denne tendensen gir seg 
for eksempel utslag i at TV-mediet blir preget av estetikken og 
funksjonaliteten til World Wide Web, at det er mulig å gi respons til radio- og 
tv-programmer via SMS eller nettbaserte tjenester, at man kan behandle og 
integrere lyd, bilder og film i digital form, og at man kan spille dataspill med 
karakterer hentet fra filmer, tv-serier eller litteraturen 

(Literacy og konvergerende medier, u.d.). 

Idol er et eksempel på vellykket mediekonvergens. Vellykket på den måten at publikum 

faktisk benytter  tjenester som diskusjonsrom, nettbutikk, blogger, mobilavstemning og 

ringetonenedlasting, at seerne benytter mulighetene som ligger i sammensmeltingen av 

tidligere atskilte medier, og ikke minst at Idol klarer å utnytte disse mulighetene 

kommersielt. Teknologien har vi hatt en stund, men det har vært en utfordring å få publikum 

til å benytte seg av mulighetene som ligger i den. Medieteknologi skaper ikke sosiale 

forandringer i seg selv. Men det er tydelig at mediers økende mulighet til interaktivitet setter 

nye premisser for ungdoms mulighet til å delta og bli mer aktive i samspillet med medier. 

Dette gjør  også medieuttrykket mer komplekst. Idol inneholder mange tradisjonelle aspekter 

ved underholdningsprogrammer, men også noen nye: Muligheten til å stemme på de 

deltakerne de ønsker skal vinne, er jo åpenbar og interessant. Men også aspekter ved de 

massive folkemønstringene rundt om i Norge, og muligheten for deltakelse i debatt- og 

fansider på Internett byr på nye utfordringer. Økende grad av konvergens og mulighet for 

seerdeltakelse er sentrale trekk ved dagens mediebilde, og Idols utforming er preget av disse 

mulighetene. 

En økende privatisering og globalisering har vært tydelig, spesielt de siste 15- 20 årene.. 

Globaliseringen har ført mediehverdagen mot internasjonalisering på mange nivåer, både 

innen distribusjon, eierskap, styring og for de konkrete medietekstene. Idol er eksempel på 

en slik internasjonalisering. Når medier i økende grad har blitt private og globale 

pengemaskiner, har en uunngåelig effekt blitt at noen få konserner og selskaper har fått 

massiv makt over mediehverdagen. Det har vært en voldsom økning av TV- produksjoner, 

uten at økningen nødvendigvis medfører et økt mangfold (Buckingham, 2003, ss.25- 27).  
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Det er flere faktorer som er med å forme medietilbudet og tilgjengelige medieteknologier. I 

Norge har public service- tradisjonen stått sterkt. Tradisjonen har fokus på senderen, 

senderen har et ansvar for publikums dannelsesprosess. John Bernander beskrev NRK som et 

heimevern for språk, kultur og nyhetsformidling da han tok over som kringkastingssjef i 

2001 (Kaspersen, 2001). Dette er en vanskelig oppgave i en mediehverdag som preges av at 

medier blir stadig mer individualiserte. Kanon-tradisjonen forutsetter, selv om den er i 

endring, at noen kulturuttrykk er mer verdifulle enn andre. Dette strider med en 

postmodernistisk forståelse der det enkle og flyktige tillegges prinsipielt like stor verdi som 

det komplekse og varige (Syvertsen, 2004, s.45).  

4.2 Mediering  

Når toget står på perrongen kan vi ofte se inn i et motgående tog, som står 
stille ved siden av oss. Når det ene toget begynner å gå vil det være umulig å 
se hvilket av togene som går uten å se andre ting ved perrongen. Vi er 
avhengig av andre referansepunkter. På samme måte er barnet avhengig av 
referansepunkter i kulturen for å vurdere og være kritisk til omgivelsene 

Denne analogien leste jeg i en informasjonsperm om dissosiativ personlighetsforstyrrelse; på  

deltidsjobben min ved Regionalt Senter for Barne- og Ungdomspsykologi. Brosjyren 

forklarer at dissosiativ personlighetsforstyrrelse utvikles ofte i barndommen med årsak i 

overgrep eller tilsvarende traumatiske opplevelser. Personlighetsforstyrrelsen kjennetegnes 

ved at barnet legger skylden for overgrepene på seg selv, det er lettere å godta at en selv er 

slem enn at ens omsorgsgivere er slemme. Barnet kan bli ekstra knyttet til, og oppsøke 

kontakt med overgriperen som idealiseres. Poenget er at barn mangler kulturelle 

referansepunkter for å vurdere adferd og handlinger. På samme måte som vi må se deler av 

perrongen for å vurdere hvilket tog som går, må barn ha referanser i kulturen for å gjøre 

etiske vurderinger. Det å ikke forgripe seg på barn er en kulturell norm som står svært sterkt 

i vårt samfunn, men det vet ikke barn. Det er opp til oss som oppdragere å gjøre unge kjent 

med kulturen. Vi må gi barn en kompetanse i å forstå, fortolke og være kritisk til den 

virkeligheten de møter, og som stadig forandrer seg. I motsetning til i gamle dager da den 

direkte kontakten med storfamilie og lokalmiljø var den enerådende sosialiseringsfaktor, er 

sosialiseringen i stadig større grad mediert, og vi blir i stadig større grad kjent med kulturen 

gjennom digitale hjelpemidler. 
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Begrepet mediering beskriver hvordan mennesket i stor grad utvikler seg i interaksjon med 

kulturen og dens artefakter. Jean Piaget (1896-1980) og Lev S. Vygotsky (1886-1934) er 

sentrale sosiokulturelle teoretikere som har etablert en forståelse av at læring skjer i samspill 

med omgivelsene. Det er et sentralt poeng i sosiokulturell læringsteori, at vi forstår verden 

gjennom dens redskaper, tegn og symboler. Vygotsky utvidet redskapsbegrepet til også å 

gjelde abstrakte redskaper som språk, og knytter sin sosiokulturelle læringsteori til et 

medieringsbegrep inspirert av Hegel. Mens Piaget tar utgangspunkt i barnets indre 

modningsprosess, fokuserer Vygotsky heller på samspillet mellom barn og voksen. Selv om 

begge forsket på barns interaksjon med omgivelsene, var Vygotsky i større grad interessert i 

hvordan barn forsto verden gjennom sine voksne og deres både praktiske og kulturelle 

redskaper; hvordan verden blir mediert av voksne og deres artefakter. Med 

medieringsbegrepet oppløser Vygotsky det klare skillet mellom ytre og indre liv, og viser 

hvordan vi lever i et dialektisk forhold til våre omgivelser. 

Vygotsky beskriver hvordan mennesket lærer å erstatte et objekt med språklige symboler i 

tankene, og at dette utgjør medieringen (Erstad, 2004, s.222). Læring er mer enn det som 

foregår i elevens hode - læring skjer i samhandling med en kultur. For eksempel et moderne 

hjelpemiddel som mobiltelefonen med dens ulike funksjoner som kalkulator, kalender og 

valutaregner supplerer og virker i samspill med våre medfødte egenskaper. Vygotsky 

fremhever den nærmeste utviklingssone, som betegner det potensialet som ligger mellom det 

barnet selv kan gjøre, og det barnet kan gjøre med hjelp fra omgivelsene. Eksempelvis 

foreldre eller lærere. Dette understreker Vygotskys syn på at læring foregår gjennom 

samhandling med andre – og at samhandling kan være mediert (Østerud, 2004, ss.140-144). 

”Den medierte barndommen” har blitt brukt som betegnelse på en barndom og en virkelighet 

som i stadig større grad oppleves og gis mening gjennom artefakter. I en slik hverdag vil 

kompetansen til å forstå og nyttiggjøre seg artefaktene stå sentralt. TV, mobiltelefon og 

Internett er digitale artefakter, som sammen med tradisjonelle artefakter som skrift, tegn og 

språk interagerer med Idol- publikumet. 

Wartofskys (1979) hierarkiserer tre typer artefakter:  

• Primære artefakter oppstår ved å forme omgivelsene våre til for eksempel 
slagvåpen, matlagingsutstyr eller datamaskiner. De er kun mentale i den grad de 
bærer med seg informasjon om sitt formål. 

• Sekundære artefakter er derimot utviklet som veiledning og informasjon om de 
primære artefakter. De er symbolske, ofte visuelle, og kan være helleristninger, et 
informasjonshefte eller slektskart. 
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• Tertiære artefakter er i stand til å konstruere forståelser av virkeligheten, eller 
”tenkte” virkeligheter. Gjerne gjennom kunst eller andre kulturelle uttrykk kan 
man presentere og diskutere forståelser av virkeligheten.  

 
(Østerud, 2004, ss.182- 183). 
 
Forståelsen av sosialisering som mediert, og Wartofskys inndeling av tre artefakter blir 

viktig for den senere drøftingen av literacy som en kulturell kompetanse, noe mer enn en 

ferdighet.  

4.3 Literacy 

Literacy-begrepet er et begrep i utvikling med mange bruksområder, og i dette kapittelet skal 

jeg utdype hvilke forståelser av literacy som er fruktbare for denne analysen av Idol. 

Kapittelet skal knytte literacy-begrepet opp mot aktuelle teorier, og gi et teoretisk fundament 

til drøftingen i del IV av analysen, som handler om hvilke literacies som utfordres i møte 

med Idol. Oppgavens avsluttende drøfting skal konkretisere dette kapittelets mer 

overbyggende ideer om hvordan en literacy som er funksjonell i møte med Idol kan 

stimuleres. Innledningsvis ble media literacy introdusert som:  

(..) the ability to access, understand and create communications in a variety 
of contexts.  

(Ofcom, 2006) 

Ofcoms definisjon oppsummerer i stor grad min forståelse av literacy-begrepet. Uavhengig 

av hvilket prefiks som er valgt: digital, ICT, media, visual eller andre, forstår jeg literacy 

som en handlingskompetanse; en innfallsvinkel til læring og kunnskap som fokuserer på 

individet snarere enn innholdet. Literacy er en kompetanse som kun får mening i konkrete 

læringssituasjoner, og beskriver dyktighet til å skape mening i møte med symbolsystemer 

(Ofcom, 2006; Buckingham, 2003; Lankshear & Knobel 2006; Østerud, 2004).  

Begrepet literacy har en lang historie, og har blitt gitt ulik mening opp gjennom historien. I 

middelalderen hadde begrepet en todelt mening: For det første evnen til å lese og skrive, som 

ikke ble sett som en selvfølgelig ferdighet, slik vi gjør i dag. For det andre (som følge av den 

første) ble det å være ”literate” en betegnelse på en lærd og kunnskapsrik mann. Nærmere 

vår tid har literacy i større grad betegnet lese- og skriveevner i psykologisk- teknisk forstand 
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(Martin, 2006). I senere tid har nyere literacy-forskning fokusert på literacy som en kulturell 

kompetanse i å forstå og nyttiggjøre seg symbolsystemer i vid forstand. Literacy er et begrep 

i stadig utvikling uten fastsatt mening og omtales ofte som en ikke- målbar enhet eller 

egenskap som man ”har” eller ”ikke har”. Noe man kan tilegne seg, men som er vanskelig å 

måle. Literacy beskriver en sammensatt kompetanse til å orientere- og nyttiggjøre seg 

informasjon i et samfunn som nettopp er blitt betegnet ”informasjonssamfunnet”.  

Literacy beskriver kompetanser til å nyttiggjøre seg symbolsystemer, men hvilke literacy-

former er hensiktsmessige for kritisk og refleksiv mediebruk? Jeg bruker literacy-begrepet 

på to måter: Jeg tillegger det en deskriptiv betydning i det begrepet beskriver kompetanse til 

å produsere mening ved hjelp av semiotiske ressurser. Og en normativ betydning, når jeg 

beskriver hvilke literacies jeg mener er funksjonelle i møte med Idol. Analysen fremhever 

hvordan mening skapes i møte med seeren, og det er et uttrykt mål at seeren skal være 

kompetent og refleksiv i sitt møte med Idol. De literacies som er funksjonelle i møte med 

Idol, er literacies som øker den enkeltes mulighet til å være kritisk, refleksiv og handlende i 

sitt møte med omgivelsene.  

Svein Østerud (2004) benytter Wartowskys skille mellom primære, sekundære og tertiære 

artefakter (som ble redegjort for i forrige kapittel) til å skille mellom redskaps-literacy og 

gestalt-literacy. Redskaps-literacy beskrives som å mestre de tekniske innretningene - en 

teknisk brukerferdighet. Gestalt-literacy forklares som en evne til å nyttiggjøre seg kulturelle 

koder og sette et uttrykk inn i en kontekst. Den konkrete redskaps-literacy må utfylles med 

gestalt-literacy, for å mestre det Wartofsky kaller tertiære artefakter. I motsetning til bruk av 

Internett eller dataspill, er kravene til redskaps-literacy ikke spesielt store i møte med Idol. 

Men behovet for gestalt-literacy er desto mer påtrengende, dette skillet skal jeg komme 

tilbake til i drøftingen i analysens ”Del V: Veier mot literacies”.  

Analysen har som målsetting å belyse hvilke forståelser av literacy som er fruktbare i møte 

med Idol, og hvordan slike literacies kan stimuleres. Noen foretrekker å skille ut literacy i 

spesifikke kompetanser som visual literacy og media literacy; literacy som et sett av 

delkompetanser. Andre mener vi står ovenfor en multimodal literacy som innebærer mer enn 

summen av delkompetanser. Jeg støtter meg til Colin Lankshear og Michele Knobels 

markering av behovet for literacies. At snarere enn å forsøke å finne en kjerne av literacy, er 

det nødvendig å fokusere på sammenhenger der det synes fruktbart å bruke begrepet. De tar 

til orde for å formulere bindestrek-literacies, som setter ord på konkrete sammenhenger der 



 31 

det er fruktbart å snakke om denne kompetansen til å nyttiggjøre seg symbolsystemer 

(Lankshear & Knobel, 2006).  

Lankshear & Knobel (2006, ss.15-17) redegjør for tre mainstream-forståelser av digital 

literacy, og tre gode grunner til å forkaste disse. Jeg forholder meg ikke til konstruksjonen 

”digital literacy” spesielt, men støtter meg til denne redegjørelsen som et innspill til literacy-

begrepet generelt. 

1. Digital literacy knyttes ofte til behandling av informasjon. For eksempel: Å 

kunne generere informasjon med IKT- verktøy, ta til seg og forstå informasjon 

presentert i digitale medier eller å kunne kommunisere gjennom digitale verktøy. 

En slik forståelse av digital literacy kan kritiseres for å begrense tekst-medierte 

interaksjoner til å sende og motta informasjon. Det er nødvendig å se 

informasjonstilegnelse og informasjonsutveksling som sosial praksis. 

2. Digital literacy defineres ofte som en evne til å vurdere og tilegne seg sannhet. En 

slags beskyttelse mot å bli manipulert og overtalt. Lankshear og Knobel avviser 

en slik forståelse. Ikke fordi dette ikke er viktige kompetanser, men fordi den har 

et modernistisk syn på informasjon. Det er viktig å se informasjonssystemene 

som kunstige og uforutsigbare. De tar som eksempel en blogger som inviterer 

leserne til å poste kunstige minner om ting de har gjort sammen med henne. 

Gjennom dette eksempelet understrekes det at digital literacy er en ressurs for 

deltakelse, ikke bare kritisk analyse. 

3. Digital literacy omtales ofte som en ”ting” – ”It”. En slags ”master competency” 

som er satt sammen av mer spesifikke kompetanser. Lankshear og Knobel gjør 

rede for en sosiokulturell innvending mot å se ulike literacies som avarter av lese- 

og skrivekunnskap. De understreker at det er nødvendig å se literacies som flere 

kvalitativt ulike sosiale praksiser  

Slik jeg forstår Lankshear og Knobel må begrepet ses som åpent og fleksibelt, nettopp for å 

kunne sette ord på aspekter ved læringsprosessen som tidligere ikke har kommet tydelig 

frem. Det er opp til oss å gi begrepet mening og bruke det på en måte som gir ny innsikt. 
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This argument has crucial implications for “digital literacy.” It means we 
should think of “digital literacy” not as something unitary, and certainly not 
as some finite “competency” or “skill” – or even as a set of competencies or 
skills. Rather, it means we should think of “digital literacy” as shorthand for 
the myriad social practices and conceptions of engaging in meaning making 
mediated by texts that are produced, received, distributed, exchanged etc., via 
digital codification. Digital literacy is really digital literacies. Indeed, each of 
the “things” that is named from an “It” perspective as a discrete “skill” 
splinters into multiple social practices  

(Lankshear &  Knobel, 2006, s.17). 

Lankshear og Knobel bruker begrepet ”digital literacy” som overbyggende for de literacy-

praksisene som beskriver digitale medier. Fjernsynet er i en mellomposisjon mellom det 

analoge og digitale, men vil nok i større og større grad bli digitalisert, og konvergere med 

andre digitale uttrykksformer (Kunnskapsdepartementet, 2001-2002).   

David Buckinghams markering av media literacy er aktuell for denne analysen. David 

Buckingham (2003, s.36) beskriver begrepet media literacy slik: 

The term ´media literacy´ refers to the knowledge, skills and competencies 
that are required in order to use and interpret media  

Buckingham syn på media literacy inneholder to aspekter som er viktig for min bruk av 

begrepet: For det første markerer han at media literacy betegner både kunnskap, ferdigheter 

og kompetanser. Med dette tolker jeg Buckingham slik at han innlemmer både gestalt-

literacy og redskaps-literacy i sin media literacy. For det andre markerer Buckingham at 

literacy refererer til kunnskap i mer tradisjonell forstand. I enkelte forståelser av literacy kan 

det oppfattes som begrepet beskriver en kompetanse som er løsrevet fra innholdet. Når jeg 

har markert literacy som en kulturell kompetanse, så innebærer literacy kunnskap om 

kulturen der medieuttrykket skal tolkes og skapes. Vi leser ikke visuelle medier ved hjelp av 

de samme kulturelle teknikkene som vi bruker til å lese og skrive, men snarere ved hjelp av 

de samme teknikkene vi bruker for å fortolke hverdagen som omgir oss. Buckingham 

markerer at literacy er mer enn en verktøykasse som hjelper oss å fortolke medieinntrykk, 

literacy er en sammensatt kompetanse som er grunnleggende sosial og situert. Som en følge 

av dette er det viktig å anerkjenne at unge har ulikt utgangspunkt for å møte medier, og på 

denne måten utvikler ulike literacies. Tidligere opplevelser påvirker hvilke literacies som 

aktiveres i ulike situasjoner (Buckingham, 2003, ss.36-40). Min tese om at Idol har flere 
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modellesere understreker dette poenget, og det er naturlig å tenke seg at ulike literacies vil 

utfordres hos de tre modelleserne i møte med Idol.  

I drøftingen av hvilke literacies som utfordres i møte med Idol, er det viktig å fange opp 

bredden av literacies i unges mediebruk. Om man beholder et fokus på at læring skjer i 

interaksjon med omgivelsene, blir det tydelig at læring skjer uavhengig av om man er 

hjemme eller på skolen, og at skillet mellom skolekunnskap og hverdagskunnskap er kunstig 

og overdrevent. I en hverdag som er preget av mediebruk er det viktig å se kunnskap om 

medier som en bred og kompleks kompetanse som unge tilegner seg både hjemme og på 

skolen (eks. Østerud, 2004; Cheng & McFarlane, 2006; Erstad, 2005). Skolen og hjemmet 

bør ha ulike ansvarsområder, men kunnskapen bør vurderes helhetlig. For å synliggjøre 

hvordan unge opparbeider literacy uavhengig av skillet mellom formell og uformell læring, 

skal jeg støtte meg til Ola Erstads presentasjon av mediepedagogikken. Han synliggjør tre 

hovedområder for studiet av læreprosesser knyttet til undervisning på mediefeltet og 

oppvekst i mediesamfunnet: Sosialisering, undervisning med medier og undervisning om 

medier (Erstad, 2005, s.33, Figur 1.1.). Denne oppdelingen skal markere bredden av 

aktiviteter hvor literacy kan tilegnes, i min drøfting av hvilke literacies som utfordres i møte 

med Idol. 

Svein Østerud markerer at literacy kun får mening i konkrete situasjoner (Østerud, 2004). I 

selve analysedelen skal jeg analysere ekstrakter fra programserien. De virkemidlene Idol 

benytter seg av skal fungere som konkrete situasjoner for modelleserne – med konkrete 

utfordringer til literacies. Jeg har i dette kapittelet gjort rede for min teoretiske innfallsvinkel 

til literacy-begrepet. I drøftingen av ”Veier mot literacies” (oppgavens del V) skal jeg 

fokusere på aktiviteter og læringssituasjoner hvor literacies kan tilegnes. I tråd med det 

sosiokulturelle synet på læring som situert mener jeg det er fruktbart å beskrive 

læringsaktiviteter som stimulerer literacies, i motsetning til å utskille literacies som konkrete 

ferdigheter. Det er en sammensatt og individuell literacy som utfordres i møte med Idol. 

Dette perspektivet er viktig, både fordi tolkning er individuell, og fordi kravene til konkrete 

ferdigheter forandrer seg i takt med kulturen. En literate ligger hele tiden i forhandling med 

omgivelsene, og tilegner seg ny kunnskap ut fra nye behov. 
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4.4 Literacy og kanon 

Bruken av literacy-begrepet som tilnærming til læring i skolen kan settes i kontrast til den 

tradisjonelle kanontenkningen i pedagogikken. Kanontenkningen kjennetegnes ved ønsket 

om å samle kulturproduksjonene med høyest verdi, for å danne en riktig referanseramme for 

den oppvoksende slekt. Utvalgte tekster av høy kvalitet regnes som det beste grunnlaget i 

møtet med verden. På denne måten er kanontenkningen konservativ, opplæring handler i stor 

grad om innvielse, og kanontenkningen risikerer å fremme en verdensoppfatning ikke alle 

kan føle seg hjemme i. Kanontenkningens pionerer ble kritisert for nettopp å fremme en hvit, 

anglosaksisk og mannlig virkelighet, og mange spør seg om fortidens verdier er det beste 

utgangspunkt for å forstå fremtiden? Det stilles spørsmål til om det er mulig å skape kulturell 

helhet og sammenheng gjennom et bestemt sett kulturelle verdier, en kanon (Østerud, 2004, 

ss.173- 176). Tross de høye seertallene er det ikke nødvendigvis så mange som ser Idol som 

et høyverdig kulturelt bidrag. Men ved å synliggjøre det store tolkningspotensiale som kan 

ligge i de mest populærkulturelle uttrykk, ønsker jeg å markere hvordan all tekst må 

fortolkes og at ingen tekster har ett enhetlig høyverdig budskap. Tolkning er individuell, og 

det kan være flere parallelle historier å følge i en tekst. 

I de nye læreplanene nevnes ikke Henrik Ibsen eksplisitt, og enkelte har omtalt dette som å 

fjerne Jesus fra religionsundervisningen. Ibsen-forsker Erik Østerud er ikke enig i dette, og 

sier i et intervju med forskningsbladet Gemini at det er bedre å ta Ibsen ut av skolen enn å 

lære han bort på den måten skolen tradisjonelt har gjort. Den tradisjonelle undervisningen 

kan virke mot sin hensikt. På samme tid argumenterer han for at Ibsen aldri vil forsvinne fra 

dagsorden: 

– Nei, ham blir vi aldri ferdig med, medgir Erik Østerud. – Stykkene hans kan 
problematiseres i det uendelige. De er så bunnløse, så levende, så tvetydige, 
så vanskelige å tolke – og så jævlig gode! 

(Olstad, 2006) 

Det er ingen nødvendig motsetning mellom å ha Ibsen på læreplanen og å stimulere unges 

literacies, det Erik Østerud poengterer er at det verdifulle i Ibsens verker krever engasjement 

og tolkningskompetanse. Fokuset på literacy danner en motsetning til kanontenkningen ved 

fokuset på å utvikle en kompetanse hos eleven til å tolke, og Ibsen-forskeren Erik Østerud 

fremhever at det nettopp er muligheten for tolkning som gjør Ibsen så verdifull. Både 
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literacy- og kanon-innfallsvinkelen innebærer at elever må arbeide med tekster, og gjerne 

Ibsen-tekster, forskjellen viser seg ved at literacy-perspektivet plasserer styrken hos individet 

snarere enn i innholdet (Østerud, 2004, s.186). Denne analysen av Idols flerstemmige 

budskap argumenterer for at et økt fokus på handlingskomponenten literacy, er mer fruktbart 

for å oppnå læringsmål enn en den innholdsfokuseringen kanontenkningen fremhever. Vi 

bør stimulere kompetanse til å tolke og kontekstualisere, og gi de unge tilgang til et rikt 

utvalg av tekster, men la en finne sine egne historier. Ved å stimulere de unges 

tolkningskompetanse, med utgangspunkt i deres egne interesser, er kanskje Ibsens verker 

sikret et lengre liv enn ved å pålegge alle 8. klassinger å lese utdrag fra Per Gynt. 

4.5 Hvem er de unge? 

Analysen tar utgangspunkt i en medieforståelse der seeren selv er aktiv i meningsdannelsen, 

der mening skapes i møte med de som ser på. I vår kultur ses barndommen som en 

dannelsesprosess, der grunnlaget blir lagt for hvordan vi blir som voksne. Jeg bruker ofte 

begrepet: unge, mer sjelden: barn eller ungdom. Analysen har en vid tilnærming til barn og 

ungdom som seergruppe, alder er ikke nødvendigvis den avgjørende faktoren for hvilket 

utbytte en seer får av programmet (Buckingham, 2003, ss.8-9). Hvis jeg likevel skal anslå et 

alderssegment, vil jeg si fra tolv til tjueåtte år. Buckingham skriver at fra ca tolv år kan barn 

begynne å spekulere i det ideologiske budskapet, samt positive og negative innvirkninger på 

et tenkt publikum. Videre vil barn fra denne alderen kunne reflektere over hvordan medier 

kan konstruere virkeligheter for å underholde (Buckingham, 2003, s.44). Den øvre grensen 

på 28 år er bare et anslag, i vår tid kan vi si at ungdomstiden er blitt utvidet. Unge mennesker 

etablerer seg senere og mange har en søkende og ungdommelig livsstil lenger enn før. Den 

øvre grensen for å delta i programmet er 28 år. Dette kan gjøre noe med motivasjonen for å 

se på, og ha en innvirkning på evnen til å identifisere seg med deltakerne. På bakgrunn av 

dette vil jeg definere ungdomstiden mer som noen trekk ved seeren, enn alder. Mine 

modellseere forstås som i en brytningstid, der møtet med kulturen legger grunn for 

overgangen til en mer etablert voksenposisjon. Unge er i en forhandlingsposisjon med 

samfunnet. Å generalisere alle unge som en homogen gruppe med et felles reaksjonsmønster 

for mediepåvirkning er urimelig. Barn og ungdom er selvfølgelig forskjellige, andre 

velkjente faktorer som kjønn og klasse kan være vel så viktige som alder (Buckingham, 

2003, ss. 8-9).  
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Jeg tar avstand fra en overforenkling av unges samspill med medier, der barn har en form for 

innebygd evne til kritisk tenkning og en ironisk avstand til media. Jeg tar også avstand til 

den ensidige og negative symptomatiske lesningen der unge skal lære seg å avsløre medias 

maktbruk, i et slags kritisk ”frigjøringsprosjekt”. De unge står i stor grad friere i forhold til å 

innhente informasjon og møte verden gjennom medier. Men hvilken kompetanse eller 

literacy som anses som samfunnsnyttig, er i stor grad satt av voksengenerasjonen. 

Buckingham mener forskere fra hans egen tradisjon har vært for opptatt av rase, kjønn og 

klasse, og ikke forholdt seg til alder som sosialt konstruert. Det må bli et økt fokus på 

hvordan medier konstruerer og definerer ungdom, og hvordan ungdom bruker medier for å 

definere og konstruere seg selv. Det økte fokuset på å skape seg selv, sammen med en 

økende demokratisering av barndommen, kommer i konflikt med voksnes krav til disiplin. 

Denne utviklingen skjer parallelt med en stadig økende institusjonalisering av barndommen. 

Skolegangen blir lengre og stadig mer omfattende, hverdagen blir stadig mer formalisert og 

voksenstyrt (Buckingham, 2000).  

Det er viktig å markere en slags mellomposisjon der verken paranoia eller naivitet tar 

overhånd. Nye medier fører med seg nye muligheter på godt og vondt. De unge bør få 

positive erfaringer som stimulerer både kritisk sans, kreativitet og behovet for underholdning 

og lek. Unge må trenes i å bruke og nyttiggjøre seg informasjonssamfunnets medieteknologi. 

Det må etableres en mellomposisjon som kan ta avstand fra ensidig kritisk analyse samt 

uforbeholden tro på teknologi som fremskritt. Buckingham markerer at det er gjennom selv å 

produsere og forholde seg praktisk til medietekster at unge tilegner seg kritisk kompetanse, 

og at hverdagskunnskapen og må trekkes veksler på i medieopplæringen (Buckingham, 

2003; Østerud, 2004). Dette kan høres ut som et utgangspunkt preget av 

kompromissformuleringer. I en tid der hyperkommersielle Pokèmon spinner manipulerende 

nett for å tjene penger, og deiligst.no, en nettside der unge gutter og jenter oppfordres til å 

kle av seg og gi hverandre poeng etter utseende, omfavnes av de unge. Det er lett å bli revet 

med av dommedagsprofetier. Det er viktig å ha et utgangspunkt som ikke fremstiller de unge 

som forsvarsløse ofre, men som heller ikke undervurderer de kraftfulle teknikkene medier 

ofte benytter seg av. Jeg inntar en pragmatisk innfallsvinkel: Mediene er flinke til å 

engasjere og påvirke, på godt og vondt. Hvordan vi ønsker å ruste de unge i møtet med 

mediene, er derimot et spørsmål vi er nødt til å forholde oss til. Vi gjør det allerede, 

spørsmålet er om vi kan gjøre det bedre.  



 37 

DEL III Konstruksjon av modelleserne 
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5. Modelleserne 

For å forstå modelleserne er det nødvendig å forstå kulturkonteksten de er en del av, det 

Thomas Ziehe kaller senmoderniteten. Thomas Ziehe skriver at unge i senmoderniteten er 

utsatt for et press om å gestalte seg selv og sine liv. Dette representerer en kulturell frisetting, 

som gir større valgfrihet, men også i større grad utleverer de unge til: ”kulturella 

erbjudanden om mening” (Ziehe, 1989, s.60). Sentralt i Ziehes teorier står begrepene 

refleksivitet og narsissisme. Han beskriver hvordan en stadig økende mulighet til å gjøre 

valg, men svakere signaler fra samfunnet om hvilke valg som er riktige, har ført til en økt 

refleksivitet hos de unge. Ziehe argumenterer for at denne økte refleksiviteten fører til at 

unge bruker mer og mer tid på å skape seg selv, og at dette økte individfokuset igjen fører til 

narsissistiske tendenser.  

Narsissismebegrepet har sine røtter i myten om Narsissus som forelsket seg i sitt eget 

speilbilde, og som til slutt drukner i det bildet han speilet seg i. Senere har begrepet vært 

sentralt i psykoanalytisk teori. Ziehe skriver at narsissistiske tendenser er naturlig i en 

hverdag som i større grad er preget av kravet om at den enkelte skal konstruere seg selv. 

Dette handler i stor grad om valgene knyttet til utviklingsprosessen mot individualitet. 

Narsissisme har alltid vært en del av det å skape en egen identitet, men dette er blitt en 

sterkere tendens enn før. Han mener ikke at dette er et sykdomstegn i seg selv, men at det 

stiller krav til oppdragerne om å forholde seg konstruktivt til de unges behov for å skape og 

speile seg selv. Problemet er at kulturell frisetting og økt refleksivitet kan føre til tomhet og 

meningløshet. Og igjen gi seg utslag i irritasjon og angstproblematikk.  

Ziehe redegjør for en utbredelse av narsissistiske trekk blant dagens unge, og skiller mellom 

såkalt positiv og negativ narsissisme. Positiv narsissisme beskrives som det å ta i bruk og 

nyttiggjøre seg de valgmulighetene som tilbys i det senmoderne. Den negative narsissismen 

viser til mennesker med et ”sårbart selv”, som ikke i like stor grad klarer å benytte den 

refleksiviteten som tilbys i det senmoderne på en hensiktsmessig måte. Individet blir da 

fanget i en søken etter bekreftelse fra andre, og er ikke en autoritet i eget liv. For Ziehe er det 

å fylle selvet med positivt innhold og skape seg selv i samhandling med andre et mål. I så 

måte er det nødvendig at unge lærer å utnytte sine narsissistiske muligheter i kjølvannet av 

den kulturelle frisettingen.. De unge konfronteres hele tiden med hvordan de burde være, og 

speiler seg selv i forhold til presset utenfra. Ziehe beskriver hvordan denne navigeringen er 
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preget av stor usikkerhet, og at noen ikke klarer å utnytte mulighetene som ligger i det å 

skape seg selv. Andre klarer å bruke medierte bilder og idealer til positiv selvutvikling 

(Ziehe, 1983; 1989).  En slik kompetanse til å nyttiggjøre seg de medierte bildene og 

idealene kan ses i forlengelse av begrepet media literacy, som analysen presenterer som en 

konstruktiv innfallsvinkel til utdanning og sosialisering.  

Modelleserne er ikke virkelige seere, men strategier i teksten – en form for sannsynlige 

lesninger (Frandsen, 2000, s.98). Dette må ses i forhold til drøftingen av flerstemmighet og 

teksters intensjonalitet – om hvor stor tolkningsfrihet det ligger i teksten. I likhet med 

Umberto Eco (se kapittel 3) forholder jeg meg til at en tekst har et innhold og et ikke-

uendelig tolkningspotensial (Tønnesson, 2004, s.123). Samtidig forkastes synet på 

kommunikasjon som overføring. Det er en forutsetning for analysen at mening skapes i møte 

med leserens kontekst. Tekstens innhold og intensjonalitet skal synliggjøres gjennom 

analyse av modelleserne. Disse defineres som kompetanser teksten selv bygger opp. De må 

ikke forveksles med virkelige seere, da modelleserne er strategier i teksten som rettleder de 

virkelige seerne i sin jakt på mening.  

Ziehe beskriver tre kulturelle tendenser han mener er trekk ved de unges møte med det 

senmoderne: subjektivering, ontologisering og estetisering (Ziehe, 1989, s.155). Disse 

tendensene kan ses som ulike måter å forholde seg til de fundamentale trekkene Ziehe 

beskriver ved senmoderniteten. Min konstruksjonen av de tre modelleserne er basert på disse 

tre tendensene ved unges måter å møte utfordringene i det senmoderne. På bakgrunn av 

hvordan jeg oppfatter programserien Idol, og den aktuelle kulturkonteksten som programmet 

interagerer med, har jeg konstruert modelleserne: Kikkeren, Regelrytteren og Brukeren. 

Analysen av disse kan sies å representere situasjonskonteksten i Norman Faircloughs (2001) 

tredimensjonale modell av en diskurs. Modelleserne representerer en situasjonskontekst 

nærere teksten, og målet er at programmets mangetydige uttrykk skal bli håndterbart for 

analyse.  

De tre konstruksjonene er tenkte seere jeg mener å gjenkjenne i forbindelse med 

programmet, og analyse av disse seerne skal danne en fortolkende instans mellom det 

konkrete programmet og kulturen som omgir seerne. Modelleserne representerer ulike 

innfallsvinkler til å analysere programmet med hjelp av et knippe lingvistiske og semiotiske 

verktøy. Modelleserne ses ikke som homogene grupper, eller utelukkende kategorier, men er 
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ment for å synliggjøre hvordan programmet appellerer til aspekter og strukturer som, mer 

eller mindre, er en del av oss alle.   

• Kikkeren er reality-seeren som tiltrekkes av det virkelige. Kikkeren tiltrekkes 
av muligheten til å bli privat med mennesker ”slik de virkelig er”.  

• Regelrytteren er interessert i sangprestasjonene og de tilbakemeldingene 
sangerne får. Her kan det stå sentralt å måle egne vurderinger opp mot de 
profesjonelle dommernes vurderinger, eventuelt også deltakernes prestasjoner 
opp mot hvordan man selv kunne prestert. Men i hovedsak kjennetegnes 
Regelrytteren av fokus på de formale kravene til programmet. 
Tilbakemeldingene skal være konkrete og rettferdige. For Regelrytteren er 
”Fair play” essensielt. Om Idol skal være en konkurranse, må kriteriene for 
prestasjon være sikre og etterprøvbare.  

• Brukeren blir tiltrukket av muligheten til å bli ”skapt”. Brukeren ønsker 
inspirasjon og veiledning, men beholder også en ironisk distanse til 
programmet ved å være aktiv og kritisk. Til en viss grad gjennomskuer han 
teknikkene han blir utsatt for, ikke nødvendigvis i et kritisk perspektiv, men i 
et brukerperspektiv. Brukeren ”shopper” ideer og vurderer i hvilken grad 
ideene passer inn i Brukerens estetiske prosjekt; han selv. 

5.1 Kikkeren og subjektivering 

Thomas Ziehe mener subjektiveringstendensen har grunnlag i subkulturelle strømninger i 

forbindelse med studentopprøret i 1968. Denne tendensen kan gjenkjennes i mange av 

samtidens uttrykk, for eksempel identifiserer Ziehe samtalegrupper på TV som et tegn på 

subjektivering. Den kulturelle frisettingen som preger det senmoderne har gitt dagens unge 

en langt større mottakelighet og sensitivitet ovenfor atmosfærer sammenlignet med tidligere 

generasjoner. Dette medfører en økt sårbarhet i selvfølelsen, og Ziehe mener at denne økte 

sårbarheten har blitt sentral i problematikk rundt psykiske lidelser. En positiv virkning av 

økende subjektivering er at individet kan bli bedre trent i å ta andres perspektiv og bli mer 

empatiske. Ziehe gjenkjenner dette i den økte interessen for omsorgsfag som psykologi, 

sosialarbeid og pedagogikk (Ziehe, 1989, ss. 39-41, 155-157). Kikkeren orienterer seg i 

forhold til subjektivering som kulturell tendens. Det blir tydelig at Kikkeren både 

representerer et ønske om å krysse intime grenser, med de problemer det medfører, og 

samtidig en mulig trening i perspektivtaking og økt interesse for andres skjebne.  

Subjektivering kjennetegnes ved et sterkt behov for å oppleve nærhet, og et ønske om å bryte 

grensene for hva man deler med hverandre. Å bli kjent med hverandres innerste liv er en 

drivkraft. For Kikkeren er det naturlige et ideal, og han søker å frigjøre seg fra våre 
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kulturelle mønstre og regler for samhandling. Kikkeren kan gjenkjennes blant annet ved et 

ønske om å bli kjent med deltakerne, et ønske om å se personene slik de virkelig er. At 

deltakerne er på TV kan, på den ene siden, gjøre deltakerne mer attraktive å bli kjent med; de 

”er” noe. På den annen side er det også uforpliktende. Kikkeren sitter trygt hjemme i stua og 

bekjentskapet med deltakerne er ensidig. Denne ensidigheten har vært et trekk ved TV- 

mediet, med sine muligheter og begrensninger. Idol kjennetegnes ved en oppmykning av 

skillet mellom deltaker og seer. Hvem som helst kan være med i programmet, og mange 

kjenner noen som har vært med. Man kan delta i diskusjonsfora på nett, og ikke minst kan 

man stemme via sms på deltakere man ønsker skal få fortsette i konkurransen. Disse 

trekkene ved Idol er nye trekk ved TV-mediet, og kan ses i sammenheng med subjektivering 

som kulturell tendens.  

Joshua Meyrowitz beskriver hvordan vi med hjelp av medier ikke lenger må møtes for å 

være sammen. Mediene representerer en separasjon mellom sosialt og fysisk sted. Før 

innebar kommunikasjon reising der veier, elver og tog var kommunikasjonskanalene. Med 

de nye mediene trenger man ikke være i samme fysiske rom for å møtes. Dette forandrer 

måten vi forholder oss til verden, og en verden av muligheter åpner seg. Nå får vi andres 

impulser på en arena som tidligere tilhørte kjernefamilien. Plutselig kan barn få besøk av 

”gjester” som ikke er godkjent av far i huset. Mediene danner et para-sosialt rammeverk som 

i stor grad ligner ansikt-til-ansikt kommunikasjon. En para-sosial utøver kan etablere 

intimitet til millioner. I et slikt rammeverk blir vi kjent med personer, ”media friends”, som 

Meyrowitz kaller dem. Det å kjenne til denne funksjonen betyr ikke at man frigjør seg fra 

den. Meyrowitz beskriver for eksempel hvordan han selv sørget over John Lennon – en 

person han kun kjente gjennom medier. Nettopp mordet på Lennon bruker han for å 

illustrere hvordan et para-sosialt forhold kan bli pervertert. Lennons morder, Mark David 

Chapman, følte han kjente Lennon så godt at han i perioder trodde han var Lennon. Det para-

sosiale forholdet, forholdet mellom seer og hans media friends, kan få sterke uttrykk både i 

kjærlighet og hat (Meyrowitz, 1986, ss.118-122). Det sterke para-sosiale båndet mellom 

Chapman og Lennon er det Chapman selv fremhever i lydopptak som offentliggjordes nå i 

høst i forbindelse med at det er 25 år siden drapet. 

Her hadde man en suksessfull mann som bar verden som en lenke, for å si det 
sånn. Og her var jeg, som ikke en gang var et ledd i denne lenken, bare en fyr 
uten personlighet. Noe i meg brast, forteller Chapman  

(Thorkildsen, 2005b) 
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Drapet på Lennon synliggjør Chapmans bisarre forhold til en mediepersonlighet, en ”media 

friend”. Ziehe problematiserer subjektiveringen med utgangspunkt i at det ikke bare er 

befriende. Det skaper også nye vridninger, nye grenser å krysse, og nye former for 

maktutøvelse. Overmetthet av slike uttrykk gjør at folk blir lei, det fører til sarkasmer og 

forventninger til nye sarkasmer. Det er typisk for vår tid og kultur at vårt eget indre liv blir 

en parameter for verdens gang, og at våre følelser blir universets sentrum. Idet normer blir 

relativisert og kontekstualisert får vi en abstraksjonsgevinst – en økt individuell frihet. 

Problemet med en slik økt valgfrihet i overgangen mellom skjebnesamfunnet og 

valgsamfunnet er en frigjøring av irritasjons- og angstpotensial. Den økte friheten gir et tap 

av mening. Dette angstpotensial kan gi utslag i antimoderne motreaksjoner som fremmedhat 

og fundamentalisme (Ziehe, 2004, s.165). 

Idol har et sterkt fokus på mellommenneskelig forhold, og appellerer på denne måten til 

Kikkeren. Programmet spiller på Kikkerens ønske om at deltakeren skal lykkes, han får til og 

med mulighet til å medvirke i stemmeprosessen. Programmet spiller også på ønsket om å bli 

kjent med deltakerne i vanskelige situasjoner, og harde tilbakemeldinger til deltakere kan 

tilfredstille Kikkerens ønske om å krysse grensen for det private. Ziehe skrev i 1989 at 

subjektiveringens bakside er at den skaper nye presentasjoner, og dermed nye grenser å 

krysse. I dag kan man se ”Idols” til tider ekstreme utlevering av deltakerne som tegn på en 

slik utvikling.  

5.2 Regelrytteren og ontologisering 

Roland Barthes argumenterer i sin bok: Mytologier for hvordan fribrytingen har likhetstrekk 

med det klassiske teater.  

Det som fribrytingen mimer, er altså en ideell forståelse av tingene, en eufori 
hos mennesker som for en kort stund blir hevet over den flertydighet som 
preger hverdagen, og oppnår en panoramisk utsikt over en entydig natur hvor 
tegn endelig tilsvarer sak, uten hindringer, uten glidninger og uten 
motsigelser 

(Barthes, 1999, s.22). 
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Barthes beskriver hvordan et lavkulturelt uttrykk kan gi mulighet til å løfte blikket og heve 

seg over hverdagslivets små problemer. Han sammenlikner fribrytingen med det klassiske 

teater, og fremhever hvordan høy- og lavkultur er sosialt konstituert.  

Ziehe fremhever ontologisering som en kulturell tendens i det senmoderne. Han betegner 

ontologiseringen som jakten på dypere forankret mening. Tendensen kan ta form av religiøse 

uttrykk, og stimulerer til å stille spørsmål om det som ligger bak. Mest sentralt er behovet for 

en premoderne stabilitet og en fast mening. Dette kan gjenkjennes i Regelrytterens krav om 

målbare prestasjoner og rettferdige vilkår for deltakerne: Den som synger best, skal vinne. 

Regelrytteren kan være uenige med dommerens uttalelser, og snakker om prestasjonene som 

målbare på samme måte som i et idrettsarrangement.  

Regelrytteren fremhever kvalitet, rettferdighet og dyktighet som målbare verdier for å 

avgjøre hvem som er den beste deltakeren. Regelrytteren kan være grenseløst uenig med 

dommerne, og har gjerne en teknisk forklaring på prestasjonen. En slik holdning 

underbygges i programmet, og skilles fra mer sosiale ferdigheter som utstråling og 

personlighet. Det målbare og det rettferdige bør være avgjørende for hvem som bør gå 

videre. I motsetning til i subjektiveringstendensen frykter ikke de unge kjølighet i forholdet 

til andre mennesker, men mangel på overordnet mening.  

Regelrytteren fremhever deltakerens evne, eller mangel på evne, til å holde en høy C, og 

presenterer et ønske om rette og gale svar. Jakt på en sannhet som er unntatt de 

subjektiverende tendensene som stadig gjør seg mer gjeldende i samfunnet. Regelrytteren 

har et behov for å se bak subjektiviteten. På mange måter kan det ses som en selvmotsigelse 

at unge som er på jakt etter høyere mening og stabilitet, leter i et kulturelt uttrykk som er 

kritisert for å være en opphøyelse av ”tomme” verdier som utseende, kjendisstatus og 

glamour. Regelrytteren representerer et tydelig ønske om å gå bak de subjektiverende 

tendensene og se prestasjonene uavhengig av innpakningen.  På bakgrunn av dette kan 

Regelrytterens krav til tekniske prestasjoner, rettferdig utvelgelse og ”fair play” gjenkjennes 

i Ziehes redegjørelse for ontologisering som kulturell tendens.  
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5.3 Brukeren og estetisering 

Brukeren kan gjenkjennes i estetiseringen og det postmoderne. Her jages verken nærhet eller 

sannhet, men intensitet. Spillet Idol er det sentrale, og hvordan deltakerne iscenesetter og 

skaper seg selv er det vesentlige for Brukeren. Brukeren må forstås i forhold til teorien om 

den postmoderne tilstand. 

Postmodernitet beskrev i utgangspunktet en retning innen kunst og arkitektur, men har 

senere blitt utviklet til en kulturell epoke det er stor debatt om kommer, har kommet eller 

noen gang vil komme. Postmoderne filosofi har sitt utspring i 1960- tallets strukturalistiske 

idéfelt, som ble preget av tenkere som Levi-Strauss, Lacan, Barthes og Foucault. Dette feltet 

ble videre utviklet mot et poststrukturalistisk felt der Foucault og Derrida var fremtredende 

navn. Særlig Lyotards bok: The postmodern condition (1984) har vært en kilde til utstrakt 

bruk av begrepet postmodernitet. I likhet med mange postmodernister omfavner han det lille, 

det lokale, det motsetningsfulle, det fragmenterte og tilfeldige i motsetning til det enhetlige 

system. Han beskriver en ny måte å være sammen på. De teknologiske og kulturelle 

nyvinninger i vår tid har forandret måten vi samhandler på. Et eksempel på dette er en 

forandring av tid/ rom begrepet, og et konstruktivistisk syn på verden. Vi blir i større grad 

tolkere, og tolkninger erstatter sannheter. 

Brukeren ser seg selv nettopp som en tolker. Han har gjort seg selv til et estetisk prosjekt, og 

skaper sin identitet gjennom en lek med sjangere, stiler og uttrykk. Brukeren søker arenaer 

der han kan utvikle seg, og få respons på signalene han sender. MTV har et program der 

seere kan sende inn ønske om å bli ”made”. De utvalgte får møte en ekspertgruppe som 

vurderer ditt potensial, og jobber knallhardt over en ukes tid med å utvikle disse 

egenskapene. MTV introduserer programmet slik: 

On every new episode of MADE, one willing candidate embarks on a mission 
to transform his or her life. Whether it's to become a football player or a 
BMX biker each teenager has a dream to break out of their shell and find out 
who they really are 

(http://www.mtv.com/onair/dyn/made/series.jhtml). 

Et lignende aspekt som i ”Made” kan gjenkjennes i Idol. Brukeren ønsker inspirasjon og 

veiledning, men beholder også en ironisk distanse til programmet. Til en viss grad 

gjennomskuer han teknikkene han blir utsatt for, ikke nødvendigvis i et kritisk perspektiv, 
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men i et brukerperspektiv. Brukeren ”shopper” ideer og vurderer i hvilken grad ideene passer 

inn i Brukerens estetiske prosjekt – han selv.  

Meyrowitz argumenterer for at mediene har myket opp en segmentert gruppestruktur, og at 

vi som følge av dette må uttrykke gruppetilhørighet på nye måter. Kodene for 

gruppetilhørighet blir igjen eksponert i media, og gruppemedlemmene må hele tiden finne 

mer finkodete måter å uttrykke sin tilhørighet på (Meyrowitz, 1986, ss.150-155). For å 

unngå tomhet, lades eksistensen med tegn og stil, der det ”språk” som tales mellom partene 

står sentralt. Mye av programmets blanding og lek med sjangere kan appellere til Brukeren. 

Deltakerne blir både inspirasjon til egen forvandling, og objekt for vurdering. Hva er 

troverdig og ikke? I hvor stor grad deltakerne og deres skapere behersker de uskrevne lovene 

for utstyr, oppførsel og fremtoning står sentralt for Brukerens dom. Brukeren er opptatt av å 

navigere fritt mulighetene som tilbys, og tiltrekkes i stor grad av dette aspektet i Idol  

Brukeren er på mange måter en reflektert seer, aktiv i et narsissistisk prosjekt. Ziehes skille 

mellom positiv og negativ narsissisme står sentralt i spørsmålet om Brukerens mulighet for 

selvrealisering. Livets mange valg setter et høyt press på Brukeren. Det gjelder å utnytte 

mulighetene til å iscenesette seg selv, og bruke mediene som ledd i et selvutviklingsprosjekt 

med mål om et fleksibelt selv. Om presset blir for stort, kan identiteten fragmenteres (Ziehe, 

1989), og Brukeren mister følelsen av kontinuitet i opplevelsen av selvet. Brukeren kan 

slukes av et behov for selvbekreftelse hos andre.  
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DEL IV Tekstanalytiske tilnærminger 
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6. Idol 

Jeg tror suksessen med Idol (..)  skyldes nettopp det med interaktivitet, at folk 
får være med å bestemme skjebnen. Det er en askepotthistorie  

(Ingvild Daae, november 2005) 

Idol 2005 var programseriens tredje sesong og ga en massiv seersuksess for TV2. De 

opplyser at Idol 2005 hadde oppunder 800 000 seere i snitt, og da Jorunn Stiansen vant 

finalen satt TV2 seerrekord med 1 485 000 seere. De siste fjorten sendingene kunne seerne 

stemme på sine favoritter, og det ble avgitt 6 220 000 stemmer. Det omreisende Idol-showet 

i juli 2005 ble sett av 80 000 publikummere, og Cd-en ”Idol 2005” solgte nærmere 70 000 

eksemplarer. I løpet av de tre sesongene har 33 finalister fått gitt ut egne album (Nilssen, 

2005).  

Programideen er kjøpt fra England, og har gjort suksess i mange land. I England i 2002 

hadde finalen nesten 14 millioner seere, og programmet mottok ni millioner stemmer på to 

timer. Dette ga ny rekord, nylig brutt av ”Idol 2”. Ifølge produksjonsselskapet Freemantle 

hadde 100 millioner seere sett programmet, og programmet hadde mottatt 500 millioner 

stemmer fra publikum, frem til januar 2004 (www.fremantlemedia.com). Den enorme 

suksessen programmet har hatt i sentrale deler av Vesten, til dels også Østen, danner 

grunnlag for min påstand om at programmet appellerer til sentrale deler av vår kultur.  

Jeg har valgt den norske 2005-sesongen av Idol som analyseobjekt. En programserie som på 

mange måter har klart å treffe et bredt publikum, der tidligere atskilte medier som Internett, 

mobiltelefoni og TV fungerer i et dynamisk samspill. Jeg vil ikke påstå at denne 

konvergeringen er ny, eller at Idol er et nyskapende program i så måte, men programmet er 

et godt eksempel på konvergerende medier som treffer et bredt lag av befolkningen – der 

seerne faktisk benytter seg av de interaktive mulighetene. Idol er et eksempel på 

hybridisering, sjangerblanding og konvergerende medier. Min analyse forsøker å synliggjøre 

teknikker programmet benytter seg av for å appellere til sentrale deler av ungdomskulturen, 

med ønske om å forstå et medieuttrykk preget av deltakelse og interaktivitet. Medieviteren 

Gunn Enli beskriver Idols suksess i et intervju med Bergens Tidende: 
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- Idol har stor suksess. Jeg tror det skyldes at programmet har et bredt 
nedslagsfelt. Mens «Big Brother» var provoserende og henvendte seg til en 
smalere målgruppe, er «Idol» et sympatisk, stuerent program som har 
likhetstrekk med brede programmer som Grand Prix og «Beat for Beat», sier 
Enli. Hun ser også «Idol» som en hybridsjanger, en blanding av tradisjonell 
sangkonkurranse og reality, der det å identifisere seg med deltakerne, ha sin 
egen favoritt og oppleve deltakernes ekte reaksjoner enten det er glede over å 
komme videre eller gråt etter å ha blitt stemt ut, er viktige elementer.  

- Som seer får du tilgang til ekte følelser, og det er attraktivt, sier hun 

(Nå sluker vi ikke lenger reality rått, 2004) 

Idol danner en bredfront av drømmer, ideer og muligheter rettet mot sentrale deler av vår 

kultur. Programmet balanserer på kanten mellom fiksjon og virkelighet, og presenterer en 

forseggjort versjon av det som virkelig foregikk. At programserien treffer et bredt spekter av 

seere, er tydelig på de massive seertallene. For å gi et inntrykk av teknikkene som 

programmet benytter seg av vil jeg presentere utdrag av programmet. Det er ikke mulig å 

gjøre en utfyllende analyse av alle potensielle fortolkninger og ulike grep programmet gjør, 

analysen legger heller vekt på å presentere bredden i programmets virkemidler gjennom 

konkrete ekstrakter fra programmet. Samtaleutdrag så vel som trekk ved klipping og 

produksjon skal belyses. Jeg har plukket ut sekvenser som vekker oppmerksomhet - utdrag 

med høy intensitet, og som jeg mener er representative for programmets virkemidler. 

Analysen skal belyse kontinuerlige trekk ved sjanger og dramaturgi parallelt med konkrete 

analyser av språkbruk.  

 Programmet skifter form og struktur tre ganger: 

• Innledende runder, ”alle” kan komme. 

• Mellomrunder der to går videre fra grupper på ti 
• Finalene 

 
• Parallelt med de ordinære episodene på fredager går ”Idol- ekstra” på 

onsdager, Idol-ekstra introduseres etter de innledende rundene, og dekker i 
større grad det som skjer ”bak scenen”. Et aspekt som er sterkere representert 
i begynnelsen enn på slutten av de ordinære episodene. 

 

I de innledende rundene er det tydelig at fokuset på følelser og reality-elementer er sterkere. 

Etter de innledende rundene blir sangnivået sakte men sikkert høyere, og det blir et sterkere 
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fokus på musikken. Etter de innledende rundene introduseres ”Idol-ekstra” på onsdager, som 

ivaretar programmets mellommenneskelige fokus. I ”Idol-ekstra” følger vi deltakerne i 

hverdagen og ”bak scenen”. Etter hvert som nivået stiger, forandrer dommerne seg, og 

deltakerne roses og fremheves som spesielle. De strenge dommerne mykner opp og gråter av 

bevegelse. Når jeg analyserer uttalelser, tar jeg ikke hensyn til hva de kan ha ment, eller hva 

jeg mener kan forklare uttalelsene. Idet de ble filmet og presentert i ny sammenheng, er 

programledere, dommere og deltakere ikke lenger personer, men på samme måte som 

modelleserne - strategier i teksten.  

På den lange reisen fra auditions rundt om i Norge til finalen i Oslo Spektrum konstruerer 

programmet seg selv. Idol ligger hele tiden i forhandling med sitt publikum. Programmet 

etablerer seg selv som en konkurranse, en historie om selvutvikling og som en anledning til å 

bli kjent med personlighetene bak fasaden. Når spillereglene og programmets form er 

etablert, er det viktig å presentere gryende stjerner. Til slutt står det en vinner igjen, og det er 

sentralt at denne klarer å etablere seg som artist.  

6.1 Reklame og inntjening 

At Idol er en pengemaskin for TV2, produksjonsselskapet Monster og Fremantle media er 

åpenbart. Pengene tjenes først og fremst inn gjennom reklameinntekter. Henry Jenkins 

synliggjør, i sin analyse av “American Idol” hvordan annonseplass kan selges dyrere i 

programmer med dedikerte fans. Nyere reklameteknikker fokuserer ikke bare på seertall, 

erfaring har vist at noen seertyper er mer sannsynlige kjøpere enn andre. De er inneforstått 

med at dedikerte fans er mer tilbøyelige til å se på reklameinnslagene, og er mer positive til 

produktplasseringen i programmet. Jenkins har gjort en undersøkelse av den amerikanske 

utgaven av Idol, med bakgrunn i at “American Idol” er av de første virkelig store 

seersuksessene basert på mediekonvergens. Han mener programmet illustrerer mulighetene 

som ligger i samspillet mellom nye og gamle medier. I motsetning til min analyse fokuserer 

hans undersøkelse på seeren som forbruker, og forklarer hvordan TV- kanalene i større grad 

konsentrerer seg om trofaste seere.  

To understand “American Idol”’s success, we need to better understand the 
changed context within which American broadcasting is operating and the 
changed model of consumer behavior shaping programming and marketing 
strategies  



 50 

(Jenkins, u.t.) 

Jenkins analyseobjekt, “American Idol”, kan skille seg fra den norske utgaven av Idol, men 

setter fokus på interessante aspekter ved et program som i stor grad knytter til seg fans. 

Jenkins viser hvordan “American Idol” er et produkt av en mediehverdag der reklame og 

kommersielle interesser stadig finsliper sine teknikker for å knytte til seg en trofast gruppe 

konsumenter. Jenkins beskriver hvordan det han kaller affective economics legger vekt på å 

opparbeide en trofast skare konsumenter, og den mest lojale gruppen konsumenter er fans. 

Dette har blitt sett på som bransjenes utvei i en vanskelig tid, da seernes muligheter til å 

kontrollere flommen av inntrykk har økt ved hjelp av ny teknologi.  

“American Idol” har vært en enorm seersuksess, men også banebrytende som ambassadører 

for ny teknologi. Jenkins skriver at av de 140 millioner mobiler som finnes i USA i dag, blir 

bare 27 millioner brukt til å sende tekstmeldinger. Mobilselskapene har forsøkt å stimulere 

til høyere bruk og i så måte har “American Idol” vært en god investering: ”AT&T 

Wireless”, som administrerte avstemningen i “American Idol”, har undersøkelser som viser 

at om lag en tredjedel av de som stemte på sin Idolfavoritt via sms, aldri hadde sendt sms før 

(Jenkins, u.t.). I større grad enn i eldre programformater kommer inntjeningen ved å skape et 

deltakende publikum. Dette kommer av en økende forståelse av at trofaste seere er mer 

attraktive for sponsorene. Som en følge av dette begynner sponsorene å stille krav om at 

reklamen faktisk blir sett.  

In many ways, affective economics represent an attempt to catch up with work 
in cultural studies over the last several decades on fan communities and 
viewer commitments. There is a crucial difference: the cultural studies work 
sought to understand media consumption from the fan’s point of view, 
articulating desires and fantasies which were ill-served by the current media 
system; the new marketing discourse seeks to shape those consumer desires in 
order to shape purchasing decisions.  

(Jenkins u.t.) 

Jenkins undersøkelse avdekker hvordan annonsørene tjener på programformatet Idol. 

Hensikten er åpenbart kommersiell, men hva er resultatet? Min analyse skal synliggjøre 

hvilke budskap som appellerer så sterkt. Programmets målsetting er klar: flest mulig seere - 

en trofast seergruppe som igjen er attraktive forbrukere. Samtidig ønsker programskaperne å 

øke publikumsdeltagelsen for igjen å tjene på interaktive tjenester. Spørsmålet er hvordan 

dette motivet operasjonaliseres, hvordan engasjerer man mest mulig? Er det slik at seernes 
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og produsentenes interesser harmonerer? En utvikling der TV- kanalene stadig får større 

erfaring og kunnskap om å skape engasjerte seere, vil kanskje være en utvikling der seerne 

får høyere og høyere kvalitet på produktene de blir presentert? Jenkins mener dette er en 

altfor enkel innfallsvinkel. Myten om at det er noe demokratisk ved at TV- kanalene styres 

av seertall, er ikke i takt med virkeligheten. Tallene som viser seertall er nå fremstilt på en 

måte som gjør det mulig å skille kjøpesterke seere fra de mindre kjøpesterke, de av oss med 

sterk kjøpekraft teller mest (Jenkins u.t.). 
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7. Metaforen ”Jakten på en superstjerne” 

Metaforen kan defineres som et språklig bilde (Svennevig, 2001, s.163). Metaforen 

sammenlikner to fenomener, en sammenlikning som også kan kommunisere undertoner som 

ikke intendert fra avsenderens side. George Lakoff og Mark Turner (1989) går langt i å 

beskrive metaforen som en grunnleggende måte å tenke på – og strukturere tankene i. 

Metaforen har på samme måte som presupposisjoner tankeøkonomiske fordeler, den gjør det 

lettere og strukturere og forstå, men kan også fange opp sosiale strukturer. Dette gjør 

metaforen til et interessant analyseobjekt. Enkeltmetaforer kan bygge på andre, og danne 

klynger med språklige bilder som avarter av en overordnet metafor: rotmetafor. En 

rotmetafor for Idol er undertittelen: Jakten på en superstjerne. Både jakt og stjerne er 

sentrale metaforer i Idol: 

Jakt konnoterer spenning. Jakt er mer enn leting, og markerer hvem som har kontroll. Det er 

det ”ekte” som det jaktes på, kanskje du har det som trengs?  

Stjernemetaforen: bli en stjerne, jakten på en superstjerne, å havne i skyggen av en stjerne, 

du skinner! Det er en lang vei igjen, men du er på vei opp.                                           

 

Idols logo kan sies å underbygge stjernemetaforen. Den er skinnende, og konnoterer både en 

stjernes glans, og glamour. Skrifttypen kan minne om stilen i en autograf, det glamorøse 

underbygges. Stjernen som metaforisk system kan ses ut fra et narsissistisk behov for å bli 

sett, beundret og å lykkes. Nå toppen og bli navigert etter av ”alle”. Man kan gjennom en 

slik metafor underbygge en ide om at programmet tilbyr folk drømmer; drømmen om å 

lykkes. Ikke bare for deltakerne, men også for seerne kan et slikt perspektiv være viktig. 

Andre metaforer som kan danne rotmetaforer er: 

• Idol som en reise. Det å delta i Idol handler hele tiden om å: bli med til Oslo 
eller at dette er så langt du kommer. Metaforen om at Idol er en reise 
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opprettholder følelsen av progresjon. For at metaforen skal fungere så er det 
viktig at deltakerne virkelig ønsker å være med, at de hele tiden besøker nye 
steder og opplever nye ting, og ikke minst at deltakerne kommer et sted; at 
vinnerne blir popstjerner. 

• Tittelen Idol er en metafor som kommer fra greske ”bilde” eller ”syn”. I 
bokmålsordboka defineres et idol som et avgudsbilde, gudebilde; ideal. Målet 
for mange deltakere er å bli sett opp til. Å bli et ideal. Dette kan danne 
utgangspunkt for metaforen Idol. Noen eksempler kan være:   - Hele Norge 
følger deg i spenning!  - Hvordan føles det at så mange heier på deg?  

• Metaforen: Artisten som en vare. Kjennetegnes ved at deltakeren omtales som 
en ting med målbar verdi. Som eksempel: - Vi må jobbe mer med deg. - Du 
har blitt veldig bra. - Du trenger en liten puss, men så kan du komme til å 
selge bra. - Seerne kjøper deg som ekte.  

 
Artisten som en vare: kan underbygge en påstand om at Idol er et kommersielt uttrykk som 

behandler unge mennesker ut fra lønnsomhet – ikke etikk. Jakten på en superstjerne: at Idol 

har høy intensitet, og at programmet har kontrollen – Idol er jegeren. Til sist kan metaforen 

om Idol som ses som jakt på et ideal, som andre tilber, sies å appellere til den stadig økende 

narsissistiske tendens i vår kultur (Ziehe, 1989).  

Programskaperne presenterer Idol som en reise der vanlige ungdommer kan melde seg på. 

Noen viser seg gode nok, og blir revet med i en malstrøm av inntrykk, muligheter og 

utfordringer. Noen vokser på utfordringene, de fleste må forlate rampelyset, Idol og 

muligheten til å bli en stjerne. Utvelgelsen går sin gang frem til en ferdig artist, et Idol, står 

på en scene foran 8000 mennesker i Oslo Spektrum et halvt år etter første episoden. Den som 

er igjen har vokst på erfaringene, fått alle muligheter og vist seg verdige de høye kravene 

som stilles for å bli ”Hele Norges Idol”. Slik opplever vi det - om medieteksten Idol 

produseres godt nok.     
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8. Produksjon av det nære og det glamorøse 

Idol bærer preg av et bevisst forhold til stil og sjanger. Medieforskeren Gunn Enli vurderer 

programserien slik:  

Idol preges av god klipping, høyt tempo, mye etterarbeid og forberedte 
programledere. TV3s «Kråkeslottet» var preget av dårlig produksjon, der 
mikrofonen ofte viste i tv-bildet. «Singel 24-7» har bedre teknisk 
produksjonskvalitet, men mangler nyskapende elementer som løfter det 
dramaturgiske, vurderer Enli.  

(Nå sluker vi ikke lenger reality rått, 2004) 

Idol preges av høyt tempo, gode forberedelser og gjennomarbeidede sekvenser. Til dels 

motstridende interesser ivaretas gjennom profesjonell klipping og produksjon, som klarer å 

spille både på det nære og det glamorøse. Programmet må ”spille på lag med” 

Regelrytterens krav til profesjonell lyd og profesjonelle fremføringer, samt Kikkerens krav 

til at programmet viser ekte følelser og gir mulighet til å bli kjent med deltakerne. Kikkeren 

ønsker å bli kjent med deltakerne slik de egentlig er, mens Regelrytteren krever 

profesjonalitet. Kravet til profesjonell lyd og presentasjon er viktig for alle modelleserne, for 

å gi tillit om at Idol har ressurser og kompetanse til å skape stjerner.  

For å tilfredsstille modellesernes ulike behov er programserien preget av at deltakerne 

beveger seg mellom det Joshua Meyrowitz (1986, ss. 29-33) kaller frontstage og backstage. 

Hans utgangspunkt er hvordan samhandling er ulik i ulike kontekster. hvordan mennesker 

oppfører seg ulikt og har ulike forventninger til oppførsel i ulike kontekster. For eksempel på 

en middag med jobben versus en middag med familien. Meyrowitz har valgt disse begrepene 

som metaforer på hvordan nyere medier i større grad involverer publikum i det private – som 

ikke er ment å synes, og det offentlige – det som er ment for andre. Han mener de nye 

mediene har myket opp dette skillet mellom fysisk og sosial situasjon, og gir adgang til 

arenaer som tidligere var forbeholdt den private sfæren – backstage. Idol underbygger denne 

adgangen til det private gjennom produksjonen. Den tradisjonelle frontstage-presentasjonen 

legger vekt på evnen til å opptre, og beherske et publikum. Backstage-funksjonen skal 

presentere hvordan deltakerne er privat, uten et publikum. Det er åpenbart at dette er et 

konstruert skille, deltakerne har hele tiden et potensielt publikum når de blir filmet, men det 
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er viktig for programskaperne å skape en illusjon om det nære og private. Denne opplevelsen 

av backstage og frontstage underbygges av virkemidler som: 

Det nære, backstage Det glamorøse, frontstage 

Hyppig øyekontakt, henvender seg til ”deg” 

Ofte direkte henvendelse 

Håndholdt kamera 

Ute i verden 

Ofte skjult reporter, eventuelt uformelle 
programledere 

Henvender seg til et publikum 

Sjelden direkte henvendelse 

Perfekt teknisk kvalitet 

Stiliserte omgivelser 

Programledere 

 

 

Trekkene som tabellen viser, kan gjenkjennes i Idols grep for å markere det som skjer 

henholdsvis på scenen og bak scenen som frontstage eller backstage. Disse grepene er 

sentrale for hele tiden å ivareta flere modellesere. Modelleserne, særlig Kikkeren, føler økt 

intensitet når de får bli med ”backstage”. Håndholdt kamera bak scenen spiller opp til 

reality-/ dokusåpesjangeren og seerne oppfatter dette som ”ekte vare”. På samme tid er 

produksjonsselskapet helt avhengige av at lyd, styling, publikum og scene er så tett opp til 

standarden ”ekte popstjerner” har, for at konkurransen skal ha troverdighet. 
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9. Idol handler om musikk 

Analysen legger stor vekt på virkemidlene Idol benytter seg av for å appellere til de unge. 

Mange av disse er sentrale virkemidler man kan gjenkjenne i lignende tv- konsepter som 

ikke har musikk som tema. Men det er flere særtrekk ved musikk som kan forklare deler av 

Idols suksess: 

• Musikk er en naturlig del av mange store og små begivenheter i et menneskes 
liv, der musikk både har en samlende og individualiserende funksjon. Vi kan 
samles om, og vi kan uttrykke kulturelle og sosiale særpreg med musikk. Man 
kan få en følelse av harmoni. Dette gir individet en opplevelse av at en 
aktivitet er en belønning i seg selv, motivasjonen for å drive med aktiviteten 
kommer innenfra og ikke fra ytre instanser  

• Deltakerne stiller seg i en svært sårbar situasjon når de synger. I begynnelsen 
synger de ”a cappella” – uten instrumenter. Senere i programmet skal de 
synge for store forsamlinger, der prestasjonen får nasjonal oppmerksomhet. 
Det er lett å føle med deltakerne fordi de blottlegger seg på en måte som 
mange kan relatere til egne opplevelser og drømmer. Musikken gir rom for 
sterke følelser. Kravene til å prestere, og dommernes harde tilbakemeldinger, 
gjør programmet risikofylt.    

• Et uttrykk som forsøker å lære eller fortelle seerne noe, er ikke så effektivt 
som de uttrykkene som skaper forbindelse til noe som allerede er i seeren. 
Musikk er effektiv for å vekke minner hos seeren. 

• Musikkindustrien er en glamorøs industri med muligheter for penger og 
berømmelse, og kan virke forlokkende for de fleste. 

 

Når de innledende rundene er over, er det ofte et tema for hver episode. For eksempel 

”Duett”, ”Norske hits”, ”R&B” og ”Dommernes valg”. Fellestrekket er at det er 

populærmusikk med bred appell. Seerne har ulike konnotasjoner knyttet til musikken, og en 

del har sterke minner knyttet til låtene. Musikken har en samlende funksjon, og skaper 

velvilje ved å appellere til felles minner. Samtidig som den kan provosere, ved feiltolkninger 

og amatørmessige fremførelser. Musikken skaper temperatur foran skjermen, og er helt 

sentral for ”Idols” suksess. Først og fremst gjennom måten musikken og menneskene rundt 

presenteres og konstrueres. Modelleserne presenterer tre innfallsvinkler til å forstå musikken, 

deltakerne og konseptet. 
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9.1 Musikkens intertekstuelle ekko 

Det mest fremtredende eksempelet på intertekstualitet i Idol er musikken. Jan Svennevig 

definerer i samsvar med Bakhtin intertekstualitet som:  

Når tekstelementer hentes fra en annen tekst kalles dette intertekstualitet. (..) Dette 

kan inkludere ord og uttrykksmåter, men også stil, tematikk og komposisjon  

(Svennevig, 2001, s.105). 

 Roland Barthes definerer intertekstualitet som:  

Det faktum at det i alle tekster inngår koder, stemninger, formler, rytmiske 
modeller og fragmenter av språk, som i teksten blir reddistribuert, 
omorganisert, fornyet, satt i resirkulasjon  

(Barthes, 1994, s.147)   

Mange TV-programmer forutsetter kjennskap til sjangerkonvensjoner eller tidligere tekster. 

Buckingham bruker TV- serien: ”Simpsons” som eksempel på at serier for ungdom har fått 

et betydelig høyere tempo, og at man ikke kan unngå å legge merke til den utstrakte bruken 

av ironi og intertekstuelle referanser (Buckingham, 2003, s.28). Idol har mange eksempler på 

intertekstualitet. Musikkens intertekstuelle referanser er helt avgjørende for programmet. 

Utvalgte deltakere presenterer låter de ikke har skrevet selv, men som nesten uten unntak er 

låter med bred appell. Den største suksessen er kanskje velkjente låter fra forholdsvis 

ansiktsløse artister som ”Sail away” fra David Gray (2000) eller ”She’s so high” fra 

canadiske Tal Bachman (1999).  

Å velge låter med de rette intertekstuelle referansene er viktig, og et sentralt tema i 

tilbakemeldingene fra dommerne er hvordan låtvalget fungerer. Senere i programmets gang 

synger deltakerne låter som dommerne plukker ut. Programserien Idol handler om musikk, 

men fremføringens kvalitet blir viktigere under programseriens gang. Til å begynne med er 

fremføringene preget av nervøse deltakere som synger a cappella, utover i sesongen øker 

prestasjonene og dommerne forandrer sine tilbakemeldinger. Det er en tydelig dramaturgi i 

dommernes utvikling. Til å begynne med er de strenge og nøkterne, mens utover i sesongen 

tør de opp og gir patosfylte tilbakemeldinger om hvor spesielle deltakerne er. 
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(Fra ekstrakt 6) 

Tone-Lise Skagefoss gråter etter Alejandros fremføring. Gjennom musikken skaper Idol et 

fellesskap med seeren, et forholdsvis privat fellesskap fordi musikk gir et større 

tolkningspotensiale enn vanlig tale. Barthes forklarer hvordan ord og symboler vekker 

konnotasjoner, og legger vekt på hvordan konnotasjoner må skilles fra assosiasjoner ved at 

konnotasjoner er kulturelt etablerte – de er ikke like frie og tilfeldige som assosiasjoner. 

Hver kultur har et kodefellesskap, der samme uttrykk kan bety forskjellige ting (Barthes, 

1994). I programmet Idol skaper musikken en bredde og et tolkningspotensiale som ellers 

ville vært vanskelig å etablere.  

Idol har sangprestasjonene i sentrum, men det vil ikke si at sangprestasjonene er viktigst for 

alle seerne. Det som skiller Idol fra andre talentkonkurranser er måten de lar oss bli kjent 

med deltakerne, og muligheten til å følge disse mot målet om å realisere seg selv. For å 

appellere og skape engasjement blant seerne er det ønskelig å presentere konkurransen, 

deltakerne og dommerne på en måte som gir rom for en flerstemmig forståelse av 

programmet. 

 

Alejandro synger  ”With or Without You” av U2 som en kjærlighetssang skrevet av Bono. Singelen 

gikk rett til topps på lister over hele verden da den ble gitt ut på slutten av 80-tallet. Når applausen 

stilner, er Tone-Lise Skagefoss den som skal begynne med tilbakemelding. 

 Talere Dialog Omgivelser og lyd 

1 

2 

3 

Tone Lise 

Skagefoss 

Nå jeg tør nesten ikke Nå .. @ ((gråtkvalt)) Nå tok du helt pusten fra meg, det 

var helt fantastisk @@det var helt@@ ((publikum jubler)) Det var veldig 

veldig fint @@ 
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10. Ekstrakt 1 

(Episode 3, 20:39) 

Situasjonskontekst: 

Det er episode tre av programmet, og Idol reiser rundt i landet for å holde auditions. De 

innledende rundene er preget av møter med nye artister, sangnivået er ofte lavt, og det er de 

menneskelige aspektene ved det å delta som står i sentrum. Idol er kommet til Oslo og 

deltaker Mandir Singh på 23 år skal synge. Deltakeren introduseres ikke først, men deler av 

hans fremføring vises i kavalkaden som presenterer kveldens høydepunkter. Han presenterer 

seg med navn, og synger låten ”I believe I can fly” av R. Kelly (1996). Det er tydelig at han 

ikke er vant med, eller har talent for, sang. Han begynner å synge, stopper og ber om lov til å 

begynne på nytt, det får han. Han får så synge en stund, før han avbrytes av Ole Evenrud: 

 

 

O.E.  = Dommer Ole Evenrud 

T.M. = Dommer Tor Milde 

T.L.S. = Dommer Tone-Lise Skagefoss 

D.E. = Dommer David Eriksen 

K.M.B. = Programleder Kåre Magnus Bergh 

S.K. = Programleder Solveig Kloppen 

M.S. = Deltaker 1 Mandir Singh 

Deltaker 2, 3 og 4 blir ikke introdusert med navn 

 Foto av Mandir Singh 
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Nr Talere Dialog Omgivelser og lyd 

1 

2 

O.E. Xx Takk, takk, takk eh jeg ..  man blir med all 

respekt og melde lissom . synge det kan du ‘ikke 

3 

4 

5 

T.M. Poenget er at du starta på noe som faktisk låt 

bedre når så sa du kan jeg begynne på nytt igjen 

så ble det enda verre . så lissom oi 

6 M.S. (0) Ja  [jeg er helt enig] 

7 

8 

T.M.         [håper ikke du begynner] en gang nå for da 

hadde blitt helt forferdelig 

9 

10 

D.E. (0) ja nei jeg har ikke så mye mer å tilføye jeg 

altså 

11 T.L.S. Ja da sier jeg takk for at du kom 

Auditionrommet. 

Deltaker 1 er ferdig 

med å synge. 

                      Sceneskifte  

12 

13 

 

K.M.B. De dommerne vet sannelig hvordan man skal 

knuse drømmer 

14 S.K. Ja .. men . vi kan knuse ting vi og 

15 K.M.B Det kan vi 

Bildet skifter til 

programlederne 

som står ved 

Bygdøy 

16 

17 

 

S.K. Tor Mildes første Beatlesalbum for eksempel 

@x@ 

18 K.M.B. & 

S.K. 
@oii@ 

Kort jingle når 

programlederne  

knekker platen 
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                       * Sceneskifte *  

19 Deltaker 

2 
Loove tender .love me sweet . all my dre 

20 T.M Det var jo en versjon som kun en mor kan elske 

21 

22 

T.S.K (0) du har jo ikke noe i denne konkurransen å 

gjøre  

23 

24 

25 

D.E Det overrasker meg litt at du er syvogtyve år at 

ikke du har fått med deg at dette ikke er din 

sterke side 

Tilbake i 

auditionrommet, 

deltaker 2 synger  

                             *  Sceneskifte *  

 Programlederne står på Bygdøy og knuser en vase i bakken, i bildet er det en pil 

og det står: ”Davids Ming- vase” 

                             * Sceneskifte *  

23 T.M Dette var forferdelig .. ((nikker)) dårlig . altså 

24 D.E. Det blei veldig faktisk slitsomt å høre på 

   

Auditionrommet. 

Det er tydelig at 

klippene kommer 

raskere, fra nå er 

neste hvert utsagn 

løsrevet fra 

kontekst 

25 Deltaker 

3 

Haalleluuja 

26 

27 

T.S.K Halleluja med Jeff Buckley . er helt fantastisk .. 

dette var ‛helt forferdelig  

 

Deltaker 3 synger 
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28 

29 

30 

O.E Du synger sånn innover ((gestikulerer)) det blir 

veldig sånn ”slurp” ((holder seg for munnen)) 

 

                       * Sceneskifte *  

 Programlederne står på Bygdøy og slår i stykker en gitar, en pil peker og det 

står: ”Oles kassegitar” 

            * Sceneskifte *  

31 

32 

33 

Deltaker 

4 
Swiing swiing .. swing the spinningstep you 

wear those shoes and I will wear that dress . 

OoH 

Deltaker 4. En ung 

jente i kort skjørt 

synger, smiler og 

danser. 

34 

35 

O.E. Det blir litt mektig . det blir som å spise for mye 

sånn delfiakake 

36 

37 

T.L.S (0) jeg hadde ikke tatt en bit av den delfiakaken 

engang . eh . jeg syns det var eh 

 

Dommerpanelet 

38 Deltaker 

4 
(0) kan æ få en gang tel? 

39 T.L.S (0) nei det kan du ‛ikke 

       * Sceneskifte * 

 

 En stor bygning raser, en pil peker, og det står: ”Tone- Lises leilighet” 

                   * Sceneskifte og Idol-logo *  

 

Utdraget er hentet fra begynnelsen av programserien, episode 3. De innledende rundene er 

preget av korte møter med deltakere som er til audition. Først møter vi Mandir Singh, han 

presenterer seg og får synge i ett minutt og ti sekunder. Etter en tøff tilbakemelding fra Tor 
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Milde er kameraet plutselig på Bygdøy der programledere liksom knekker Tor Mildes første 

Beatlesplate. Så klippes det fortere, vi rekker så vidt å se deltakere som synger, før vi får 

servert negative tilbakemeldinger fra dommerne. Når den enkelte dommer kommer med en 

krass tilbakemelding, klippes det inn fra Bygdøy hvordan programlederne tar hevn på 

deltakernes vegne. Hele sekvensen varer i ca tre minutter. Jeg oppfatter noen trekk ved 

utdraget som slående: 

• Dommernes tilbakemeldinger har form som fornærmelser, og virker 
gjennomtenkte. Hvilke funksjoner har de harde tilbakemeldingene? 

• Programlederne bruker fornavn, og utfordrer dommernes autoritet gjennom å 
liksom ødelegge dommernes ting. Og dommerne bryter tydelig normer i 
forhold til høflighet, nærhet og respekt.  

10.1 Dommerne som provokatører 

Dommernes tilbakemeldinger i denne sekvensen virker forseggjorte. Dette kan ha flere 

årsaker. De som klipper programmet har nok en stor mengde tape å ta av, og 

produksjonsteamet har plukket dommere som er flinke til å prate og komme med raske 

kommentarer. Det som er påfallende med kommentarene er at de ikke er naturlige som 

tilbakemelding til deltakeren. Tilbakemeldingene har form som forseggjorte fornærmelser 

mer enn som tilbakemelding på en sangprestasjon. De er bevisste og elegante normbrudd. 

Overraskende harde, særlig i forhold til konteksten:  

- Dommerne er tre mot en  

- Dommerne er voksne, deltakeren er ung 
- Dommerne er profesjonelle, deltakeren er amatør 

- Deltakeren er allerede i en presset situasjon, skal bli vurdert og blir filmet 
 

Tre begreper som kan tydeliggjøre hva som egentlig kommuniseres i ekstrakt 1 er: Grice’ 

(1975) samarbeidsprinsipp, ansikt, nærhets- og distansestrategier. 

Grice (1975, s.47) uttrykker sitt Cooperation principle slik: 

Make your conversational contribution such as is required, at the stage at 
wich it occurs, by the accepted purpose of the talk exchange in which you are 
engaged  
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Dette prinsippet kan virke selvfølgelig, og kan i ulike situasjoner være mer eller mindre 

treffende for vellykket kommunikasjon. Ofte kan et utsagn bryte med Grices prinsipp, og 

være flertydig eller feil nettopp for å understreke god kommunikasjon, for eksempel 

gjennom ironi. Samarbeidsprinsippet er ikke en mal for å måle den gode samtale, men 

uttrykker en maksime som ligger til grunn for samhandling. Prinsippet uttrykker en 

forventning vi ofte har i dialog. Brudd på en slik forventning kan ha en effektiv virkning, 

ikke nødvendigvis gi dårlig kommunikasjon.  

I analyse av konkret språkbruk er det hensiktsmessig å forholde seg til et mer flyktig 

identitetsbegrep enn det som ofte er vanlig i fag som pedagogikk. Sosiologen Erving 

Goffman bruker det flyktige begrepet ansikt heller enn det mer stabile begrepet identitet. 

Han definerer ansikt som et sosialt selv som hele tiden er til evaluering og forhandling. Vi 

bygger opp og presenterer oss med et ansikt utad, som vi forsøker å få andre til å anerkjenne. 

Ansikt beskriver de fordringene man gjør om hvem man er i ”en til en” interaksjon. Goffman 

har gjort analyser som synliggjør hvor komplekse teknikker vi benytter oss av i denne 

forhandlingen om mening og ansikt. Begrepet ansikt gjør det mulig å forholde seg til, og 

konkludere ut fra, konkret samhandling uten å si noe om mer stabile personlighetstrekk eller 

hvordan noen virkelig ”er”. I en slik forståelse av samtale, er sentrale menneskelige trekk 

hele tiden under forhandling. I interaksjon mellom mennesker formidles og skapes mening 

langt utover det grammatiske innholdet i ordene som uttales (Svennevig, 2001, ss.141-143; 

Goffmann, 1992).  Viktige virkemidler for å skape felles forståelse og posisjonere oss i 

forhold til den vi snakker med er: nærhets- og avstandsstrategier.  

Nærhet kommuniseres gjennom at taleren trer frem i ytringene og uttrykker følelsesmessig 

engasjement. Nærhetsstrategier innebærer ofte en tiltaleform som er personlig, som for 

eksempel ”du” eller fornavn, men man kan også markere nærhet gjennom å kommunisere 

felles bakgrunn eller verdier. En subjektiv stil, med et språk preget av direkte tiltaleformer, 

personlige fortellinger, stillingstaking, retoriske figurer og direkthet, en viss form for 

gjensidighet tas for gitt. 

Distanse markeres enten gjennom respekt eller gjennom upersonlig saksorientering. 

Kjennetegn er en objektiv stil, der talerens følelser ikke er i fokus. En objektiv stil er ofte 

saksorientert og nøytral. Talerens personlighet skinner lite igjennom. Ofte kan 

høflighetsstrategier være tegn på distanse, hvis de som snakker har et nært forhold kan en 

ofte ta en del respekt og gjensidighet for gitt (Svennevig, 2001, ss.135- 141). 
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I lys av disse fire begrepene blir det tydelig hvordan dommerne bryter normer og 

forventninger, og det blir tydelig hvem de egentlig kommuniserer med 

Eksempel:  

Dette var forferdelig .. ((nikker)) dårlig . altså  

(Tor Milde Ekstrakt 1 linje 23) 

Tor Milde sier bastant at dette var forferdelig. Et sterkt uttrykk. Han nikker, ser ned som han 

er ferdig, men utdyper brått at han mener forferdelig dårlig. Dette blir komisk, ingen ville 

nok misforstått som om han mente forferdelig bra, samtidig blir tilbakemeldingen ekstra 

grov. Han utmaler elendigheten, og overdriver den nødvendige mengden informasjon som 

retorisk grep (den retoriske figuren hyperbol). Effekten er intimiserende for Kikkeren, og 

tydelig og klar for Regelrytteren. 

Eksempel: 

Halleluja med Jeff Buckley . er helt fantastisk .. dette var helt forferdelig  

(Tone-Lise Skagefoss Ekstrakt 1 linje 26,27) 

Tone-Lise Skagefoss begynner med at låten er fantastisk med Jeff Buckley. Dette gir håp, 

dommerne er ofte negative til låtvalg, og det er en fordel at de liker låten. Deltakeren bygger 

ansikt før katastrofen, Skagefoss bruker Buckley som en kontrast, for å markere at deltaker 3 

har klart å gjøre en fantastisk låt helt forferdelig. Hun bryter, i likhet med Tor Milde, Grice 

samarbeidsprinsipp og overdriver styrken i tilbakemeldingen. Skagefoss skyter spurv med 

kanon. Ikke av hensyn til kommunikasjonen med deltakeren, men av hensyn til 

kommunikasjonen med seeren. Tilbakemeldingen er ikke relevant som en fagmann eller 

eksperts seriøse respons på en sangprestasjon. Det blir tydelig at tilbakemeldingene ikke bare 

er ment for deltakeren, men også for seeren. Dommerne skal underholde, engasjere eller 

provosere seerne. 

Tone-Lise Skagefoss posisjonerer seg med sin uttalelse i forhold til musikk, noen er enige 

andre ikke. En interessant effekt ved at hun slår fast at Jeff Buckleys: ”Halleluja” er 

fantastisk, er at hun kommuniserer nærhet, ikke til deltakeren, men til seere som liker Jeff 

Buckley. Det gjelder flere av de harde tilbakemeldingene, de er grep for å fremprovosere 

følelser hos seerne. For Regelrytteren gir slike referanser rom for å være enig eller uenig. For 
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Kikkeren markerer hun personlig avstand eller distanse, alt ettersom Kikkerens begeistring 

(eller antipati) for Jeff Buckley. Brukeren lar umiddelbart opplysningen om Jeff Buckley 

utfylle sitt bilde av Skagefoss, og hva slags mennesker som liker Buckley. Uttalelsen om 

”Halleluja” er eksempel på et usagn, et utsagn med mange konnotasjoner, som underbygger 

et flerstemmig budskap. 

En annen viktig funksjon ved latterliggjøringen av dårlige deltakere, er at de grove 

tilbakemeldingene skaper fallhøyde for deltakerne. Det skal være risikofylt å være med i 

Idol. Sjikaneringen gjør at konsekvensene blir større og spenningen både hos seerne og 

deltakerne stiger. De første syv episodene har sterke innslag av reality-elementer, og harde 

tilbakemeldinger.  

For oss er det viktig at det er blitt det det er blitt - først og fremst et 
familieprogram. Veldig bredt. Fra de aller minste som er 6- 7, som har 
fått et eget program de vil se sammen med foreldrene. (…) De første 
programmene, de er litt kultprogrammer, "kult" er kanskje å ta i, for de 
mellom 18 og 35. De når ikke så bredt. Seertallet stiger underveis. 
Målet er at det skal være bredt. Det skal ikke være for barnslig, det skal 
ikke være for sært.   

(Ingvild Daae, november 2005) 

Idol begynner programserien med sjokkerende tilbakemeldinger fra dommerne, og deltakere 

med sjokkerende lite selvinnsikt. Men for at programserien skal bli det brede 

underholdningsprogrammet som Daae uttrykker er det nødvendig å dreie programmet over 

til et lettere fordøyelig familieprogram. De første syv episodene vekker stor oppsikt.  Disse 

episodene henvender seg til et smalere publikum, men vekker stor oppsikt i media, og øker 

fallhøyden for deltakere. Selv om den første delen ikke har ikke like høye seertall, har den 

allikevel en viktig funksjon for programseriens nerve. 

10.2 Dommernes flerstemmige tilbakemeldinger 

Ole: Det blir litt mektig . det blir som å spise for mye sånn delfiakake 

Tone-Lise: (0) jeg hadde ikke tatt en bit av den delfiakaken engang 

 (ekstrakt 1, linje 32) 
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Denne tilbakemeldingen klippet ut av en sammenheng, og presenteres som eneste 

tilbakemelding til deltaker 4, en jente som kan se ut som hun er i slutten av tenårene. Hun 

smiler, synger og danser. I tilbakemeldingen sammenlignes hennes presentasjon med å spise 

for mye delfiakake, med andre ord så søtt at det blir kvalmende. Tone-Lise Skagefoss legger 

raskt til at den kaken hadde ikke hun tatt en bit av engang. Det deltaker 4 sang var ikke 

åpenbart dårlig, i motsetning til Mandir Singhs (deltaker1) sure toner. Det som skilte henne 

ut var at hun i større grad enn mange andre deltakere slapp seg løs med mer bevegelse, flørt 

og dans.  

Slike klipp og tilbakemeldinger danner på mange måter grunnlaget for en konflikt mellom 

Brukeren og Regelrytteren. For Brukeren er det å avsløre falskt fra ekte sentralt, og deltaker 

4 ses som om hun forsøker å være noe hun ikke er; en popstjerne. Regelrytteren reagerer på 

at hun ikke treffer tonen eller ikke har pen stemme, og havner i konflikt med 

tilbakemeldingene som går på person. De kan begge slakte deltaker 4, det er vilkårene som 

er ulike. Dette aspektet blir sterkere senere i programserien når Regelrytteren har fått 

favoritter, og konflikten mellom Regelrytteren og Kikkeren blir tydeligere.  

Flerstemmigheten stimuleres gjennom modellesernes kamp om mening. Hvordan dommerne 

definerer hva de ser etter hos deltakerne, er eksempel på slik kamp. Regelrytteren insisterer 

på at den med de beste sangferdighetene skal gå videre, mens Kikkeren dømmer ut fra en 

forestilling om hva som er ekte, og hvem som har sjarm og fortjener å vinne. Utdraget med 

deltaker 4 synliggjør de diffuse kriteriene som ligger til grunn for den profesjonelle 

vurderingen. Dette er allikevel velfungerende kriterier for et godt TV- program. Dommerne 

er klare på at dette ikke er en sangkonkurranse, dette er jakten på Norges nye Idol. 

husk at dette er jakten på en superstjerne, ikke en vokalist  

( Episode 23, 23 min) 

Brukeren kan forholde seg til kriterier som krever teft og evne til å ta publikum, moter og 

musikk på pulsen. Å kunne lese og tolke de små signalene som skiller ekte fra uekte, er 

viktig for Brukeren. Samtidig skaper de uklare kriteriene for å måle prestasjon grobunn for 

sterke følelser hos Regelrytteren, han krever rettferdighet, klare regler og at den ”beste” skal 

vinne. Både Brukeren og Regelrytteren tirres og engasjeres. Brukeren vurderer, forkaster og 

henter ideer og signaler. Regelrytteren elsker å hisse seg opp over sure toner som ikke 

vektlegges. Kikkeren har i større grad valgt sine favoritter, og er mer en supporter enn 
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dommer. De diffuse kriteriene for dommernes tilbakemeldinger stimulerer en konflikt 

mellom Brukeren og Regelrytteren, som skaper intensitet. 

Dette er et godt eksempel på flerstemmighet der stemmene kan sies å forsterke hverandre. 

Konflikten oppstår i vurderingen av bra og dårlig, og konflikten oppstår ofte mellom 

Brukeren som har popstjernemateriale som kriterium for sin bedømmelse, og Regelrytteren 

som insisterer på tekniske sangferdigheter som eneste rettferdige kriterium. Kikkeren har 

personlighet som utgangspunkt, og er mer forutinntatt i sine vurderinger. 

Programserien varierer budskapet, og hvem av modelleserne som opplever sterkest 

intensitet, vil variere. I ekstrakt 1 var kanskje Kikkerens behov best ivaretatt. Kikkeren 

fokuserer på menneskene. De harde tilbakemeldingene er for Kikkeren en del av det å bryte 

grenser til det private og tabubelagte. Både Regelrytteren og Brukeren trenger tid til å bli 

kjent med deltakerne, det gir en bedre anledning til å se de små tingene som gir grunnlag for 

deres dom. For Kikkeren er det å komme nær deltakerne, bli kjent med dem slik de egentlig 

er, drivkraften for å se programmet. Kikkeren kan tenkes å ha klarere favoritter, på bakgrunn 

av sjarm og personlighet like mye som sangprestasjoner. Kikkeren er mest engasjert i delene 

av programmet der vi får høre deltakerne snakke, bli med dem hjem, se hvordan de fungerer 

som gruppe, ikke minst få se hvordan de gruer seg eller på andre måter viser seg som sårbare 

bak artistrollen. Under selve sangforestillingen er Kikkeren mer forutinntatt, han ønsker at 

favorittene skal klare seg bra, intensiteten i opplevelsen er også knyttet til presset artisten er 

under. Når Thomas Ziehe (1989) fremhever at dagens unge har en langt større mottakelighet 

og sensitivitet ovenfor atmosfærer sammenlignet med tidligere generasjoner, kan dette 

gjenkjennes i Kikkeren og Brukerens møte med konkurransen Idol. 
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11. Ekstrakt 2 

(Episode 25, del 2, 10:09.)  

Situasjonskontekst: 

Det nærmer seg finalen, utdraget er fra episode 25. Før deltakerne skal synge, småprater 

programlederne med dommerne som sitter i dommerpanelet. Det sitter publikum i salen. 

Programlederne snakker om løst og fast med dommerne, en og en. Når det er Tor Mildes tur, 

fleiper de først litt om skoene hans før ekstraktet begynner. 

 

 

S.K. = Programleder Solveig Kloppen  

T.M. = Dommer Tor Milde 

K.M.B. =  Programleder Kåre Magnus Bergh 

Dame 1. 2. og 3. = Tre eldre damer 

 

 

 Foto av Tor Milde 

 

Nr Talere Dialog Omgivelser og lyd 

1 

2 

3 

S.K Det har i løpet av de siste ukene kommet fram at du 

eh liker damer oppi årene, som Dolly Parton og 

mormoren til David Eriksen 

4 K.M.B Og deg selv 

5 S.K Å meg ja. 

6 T.M Å ja deg ja ikke minst ja @ 

 

I studio. 

Programlederne 

snakker med 

dommerne som sitter 

i dommerpanelet. 
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7 

8 

9 

S.K 

 

Nei for vi vet jo at du er en relativt beskjeden 

mann, så vi har hjulpet deg litt for å finne ut hva 

eldre damer egentlig syns om deg. 

 

10 

11 

 Sceneskifte 

Jingle, bilde og teksten: ”Eldre om Tor” 

 

12 

13 

 

Dame 1 Tor Milde, en tvers igjennom ukultivert person .. 

[nikker] 

Eldre dame, alene i 

bildet. Grått hår ser 

rett inn i kamera. 

Uten smil eller andre 

uttrykk 

  *sceneskifte*  

14 Dame 2 Han syns jeg har vært, ikke helt god av og til 

15 Dame 3 Blir helt redd av å se på han. Veldig morsk 

To eldre kvinner 2 og 

3 i en sofa. 

  *sceneskifte*  

16 Dame 1 En selvsikker, arrogant type  

  *sceneskifte*  

17 

18 

Dame 2 Ja nei jeg syns rett og slett han har vært litt 

urettferdig 

19 

20 

Dame 3 Og de deltakerne også løper ut og tårene triller. 

Innmari synd på de 

Kamera skifter 

mellom de to damene 

som sitter ved siden 

av hverandre i sofaen 

  *Sceneskifte*  
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21 

22 

23 

24 

Dame 1 Jeg syns du skal oppføre deg litt mer kultivert jeg 

Tor Milde å ikke drepe disse ungdommene med 

sånne harde ord som du gjør og for du selv når du 

har trukket seg inn i dette programmet 

 

  *Sceneskifte*  

25 Dame 3 Nei nå må vi gå å spille kort  

26 Dame 2 Ja..@@ 

Fra sofaen 

  *Sceneskifte* jingle  

27 K.M.B Eh Du har nok en liten jobb å gjøre 

28 

29 

T.M Å men der, Jeg vil bare si, bare si til de damene der 

at der mista de sjansen i alle fall 

30 ”Alle” @@@@ 

31 K.M.B En varm applaus til dommerne 

 

 

Ekstraktet er et eksempel på det mangetydige og lekne forholdet Idol har til modelleserne de 

bygger opp i programmet. Jeg vil fremheve enkelte trekk: 

• Ekstraktet kan ses som Regelrytterens reprimande til Brukeren og Kikkeren, og er 
eksempel på hvordan det skapes et flerstemmig budskap gjennom lek med 
sjangerkonvensjoner 

• Programlederne og dommerne har en uhøytidelig og ironisk distanse til hverandre 
og seg selv. Underbygger forholdet mellom dommere og programledere. 

• Tor Milde, ikke Idol, ansvarliggjøres for de kontroversielle tilbakemeldingene. 
Dette gir grunnlaget for en tautologisk profilering av programmet 

11.1 Idols lek med sjangerkonvensjoner 

Idol har brakt en rekke nye aspekter inn i den tradisjonelle talentkonkurransen. Både 

innsatsen og gevinsten har økt, deltakerne vinner platekontrakt og berømmelse, samtidig 
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som de dømmes hardere og mer brutalt. I tidligere talentkonkurranser ble deltakerne bedømt 

der og da. Nå gis tilbakemeldingene på bakgrunn av en utvikling over tid. Deltakerne må 

ofre mye tid og krefter for å nå opp, samtidig som de ”talentløse” har fått en helt ny rolle i 

programmet. Det er stort fokus på dem som mislykkes og blir kastet ut av programmet, og 

slakt av ”talentløse” deltakere presenteres som ”selling points” i trailerne for Idol. 

Katastrofalt dårlige deltakere er redigert inn i programmet nettopp for å mislykkes. 

Produsenten bekrefter dette og sier at de aller fleste som melder seg på er middelmådige, det 

er de beste og dårligste som får være med. Det er et større fokus på deltakerne som personer 

enn i tidligere talentkonkurranser, det er blitt introdusert tydelige elementer fra 

realitysjangeren. I likhet med i realityprogrammer følger vi hverdagsmennesker i ”virkelige” 

situasjoner, for eksempel får vi ofte bli med deltakerne (via håndholdt kamera) bak scenen 

etter fremføringen. 

Selv om deltakerne får gode muligheter til å eksponere seg selv og etablere seg som artister, 

er det tydelig at deltakernes behov kommer i skyggen av seernes ønsker. Idol er en 

multimillionbedrift som opererer på kommersielle vilkår.  

Programmet kan ses som en hybridisering mellom ”talentkonkurransen”, ”reality- TV” og 

dokumentarfilmen. Alex Iversen beskriver hvordan dette er ledd i en lang utvikling med 

hybridisering og sjangerblanding i TV- kommersialiseringens kjølvann. Nye medier åpnet 

for nye muligheter til deltakelse, og vi ser flere eksempler på at seerne virkelig benytter seg 

av mulighetene til interaktivitet, og stemmer på sine favoritter. Narrative og stilistiske grep 

fra film og fjernsynsfiksjonen er kombinert med tradisjonelle fakta- og 

informasjonssjangere. Reality- TV er blitt et begrep som betegner slike hybrider, et upresist 

begrep som kanskje først og fremst beskriver utdrag fra virkelige hendelser som er klippet 

sammen så de danner en dramaturgisk helhet – det Iversen kaller ”virkelighetens 

melodrama” (Iversen, 2000, s.3).  

John Ellis bruker begrepet Vitnet som en betegnelse på fjernsynets publikumsrolle. Vi får 

mulighet til å se og kontrollere hendelsesforløp, men er allikevel preget av separasjon og 

maktesløshet (Ellis, 2000, s.11). Paradoksalt har det blitt færre live-sendinger i takt med at 

følelsen av tilstedeværelse har økt. Ellis kaller det å spille på live-sjangerens stil og 

komposisjon liveness. Eksempelvis trekk som å se rett i kamera og snakke med en 

hverdagslig tone, eller ordvalg som ”her”, ”nå”, ”i dag” (Ellis, 2000, s.33).  
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Gjennom sjanger knytter TV-program seg til en familie av tekster som påvirker tolkningen. 

Budskapet forandrer seg på bakgrunn av ” hvilke briller en ser med”. Sjanger er et viktig 

analytisk begrep i min sammenheng, og jeg ønsker å synliggjøre at Idol ligger i kontinuerlig 

forhandling med sine seere om sjangertilhørighet. Idol er eksempel på en hybridsjanger, og 

dette kan styrke det flerstemmige uttrykket. Dette ser vi blant annet gjennom Idol-ekstra på 

onsdager, som har et sterkere innslag av reality-elementer. Og som først og fremst appellerer 

til Kikkeren. Idolekstra har færre seere enn de ordinære sendingene og fungerer – slik jeg ser 

det – som et supplement for deler av fansen. Hvilken sjanger som kan sies å være gjeldende 

for den enkelte seer, vil variere med seernes kulturelle orientering – hvilken modelleser de 

identifiserer seg med. For eksempel kan det være naturlig å trekke frem talentkonkurransen i 

møte med Regelrytteren, og reality-aspektet, muligheten for å bli kjent med deltakerne som 

privatpersoner, i sammenheng med Kikkeren.  

Idol føyer seg inn i en rekke av talentkonkurranser, og det kan åpenbart trekkes paralleller 

både til TV- programmer som NRKs: ”Talentiaden” og TV2s: ”Stjerner i sikte”, eller for den 

saks skyld ”Ungdommens kulturmønstring”, som er et kulturtiltak for barn og ungdom i hele 

Norge. Gjennom kulturmønstringer kan unge mennesker få vist frem det de driver med, først 

i kommunen, så i fylket. Til slutt får 25 deltakere vist seg frem på landsmønstringen. Alle 

kan vise seg frem, om de danser halling, hip hop eller lager dataanimasjoner. Ungdommens 

Kulturmønstring er ikke ment å være en konkurranse, premien er å få vise seg frem for andre 

ungdommer fra andre steder og å få stå på en scene. Driften finansieres av 

Kulturdepartementet (web.ukm.no). Den store forskjellen er åpenbart det kommersielle 

motivet i Idol. TV2 får enorme reklameinntekter, men de store pengene kommer også inn via 

platesalg, salg av formatet, merchandise, telefonavstemminger, konserter og sms- tjenester. 

Det kommersielle motivet gjør det nødvendig å ”krydre” talentkonkurransen for å skape et 

bredere underholdningsprogram, og ”krydderet” i Idol vil ofte være normbrudd og 

blottlegging av privatliv. Dette er et sentralt element i reality-programmer. 

Iversen peker på et brudd mellom realitysjangeren og dokumentarsjangeren. 

Dokumentarfilmen har vært preget av ”over- jeg- tradisjonen”(les: den forpliktende sosiale 

tendens), og kommer på denne måten i konflikt med realitysjangerens populisme. Idol har 

også kommet i konflikt med deler av seerne fordi de harde tilbakemeldingene og den 

ekstreme profileringen av deltakernes svakheter åpenbart er gjort av populistiske årsaker. 

Realitysjangeren kjennetegnes ved denne taktikken, å få maksimum 
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underholdningspotensiale ut av materialet man har samlet (Iversen, 2000, ss.4-6). Idol har 

flere tydelige reality-elementer, men skiller seg fra rene reality- programmer ved bruken av 

fiksjonselementer. I mye større grad enn i reality- programmer er hendelsene klipt til og 

presentert i en struktur som følger en fiksjonsstruktur, med oppbygging mot et klimaks: 

finalen. 

De første syv episodene inneholder mer realityelementer enn de senere, men det mest stabile 

realityaspektet kan være bacstage – frontstage funksjonen. Joshua Meyrowitz bruker 

backstage og frontstage som metaforer på hvordan mediene gir innblikk i deler av verden 

som tidligere bare var tilgjengelig i stiliserte planlagte former (Meyrowitz, 1986, ss.29-33). 

For eksempel har deler av voksenverdenen blitt synliggjort for barn gjennom såpeserier på 

TV. I motsetning til andre talentkonkurranser har vi i større grad muligheten til å bli med bak 

scenen. For Kikkeren og Regelrytteren er dette en grei funksjon for å få mer ”kjøtt på beinet” 

i forhold til henholdsvis estetiske muligheter og konkurransens natur. Men for Kikkeren er 

bacstage-funksjonen en adgang til det som tidligere var lukket – det private og intime.  

11.2 Forholdet mellom programlederne og dommerne 

Vi er veldig bevisste på hvilken rolle programlederne skal ha, og hvilken rolle 
dommerne skal ha. For dommerne skal kunne være bånn ærlige og ha 
troverdighet. De må kunne være kjipe, og kunne glede seg hvis det er bra. 
Programlederne skal konsekvent være på deltakerne, og seerne, sitt lag. Slik 
blir det, seerne og programlederne mot dommerne. Det er jo kjedelig for 
dommerne @ men det er vi veldig bevisst på  

(Ingvild Daae, november 2005) 

Produsent Ingvild Daae sier at de er svært bevisste på programledernes rolle. I ekstrakt 1 er 

programledere og dommere på ulikt sted. Dommerne står smilende på Bygdøy midt på 

dagen, auditionen oppleves som på kvelden. Et felles trekk for alle ekstraktene, og for 

programmet for øvrig, er en sterk distanse mellom dommerne og programlederne. Dette 

kommer tydelig til uttrykk ved at de sjelden eller aldri er nær hverandre. I de innledende 

rundene er programlederne ute med deltakerne, mens dommerne er i auditionrommet. Når en 

deltaker skal synge, står programlederne og lytter gjennom døra. Når programmet skifter 

struktur og kommer til Oslo, står programlederne på scenen med deltakerne, mens 

dommerne sitter på et galleri. Sjelden er de i samme skjermbilde.  
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Ekstrakt 2 viser hvordan programlederne utfordrer dommernes autoritet. Slike sekvenser, 

nærmest sketsjer, vises gjennom hele programserien. Gjennom å ødelegge dommernes 

eiendeler er det som om programlederne tar hevn på deltakernes vegne, men det er tydelig at 

det ikke virkelig er dommernes ting, dessuten viser ikke programlederne tegn til sinne. Det 

er tydelig at det er en spøk, men spøken kan forstås ulikt. Kikkeren kan le av tanken på at de 

virkelig hadde ødelagt dommernes ting. Regelrytteren har et mer konfliktfylt forhold til 

dommerne, programledernes lek slipper ut litt av denne spenningen. Brukeren derimot kan le 

av det satiriske. Programlederne ufarliggjør og gjør narr av kritikken mot dommernes 

tilbakemeldinger. Ved å la kritikken slippe til i programmet og spøke med de harde 

tilbakemeldingene viser Idol at programmet ikke er redd for kritikken, den er snarere en 

viktig del av konseptet. Kritikernes argumenter latterliggjøres, og presenteres som 

gammeldags. Utsagnet: ”Nei, nå må vi gå og spille kort” ufarliggjør kritikken og 

underkommuniserer at det er de gammeldagse som ikke har annet å bry seg om, som lar seg 

provosere.  

11.3 Tautologien ”Sånn er Idol” 

Utsagnene i ekstrakt 1 kan oppleves som grove overtramp, og denne typen tilbakemeldinger 

har skapt store overskrifter i riksavisene. Likevel setter Idol stadig rekorder i antall seere. 

Dette behøver ikke skyldes at vi er en nasjon mobbere, men at motviljen først og fremst 

knyttes til Tor Milde og dommerne; Idol vekker ikke avsky i like stor grad. Programmet går 

klar av kritikken fordi programmets form og dramaturgi oppfattes som naturlig og gitt. 

Programmet forsvarer seg med tautologien: ”sånn er Idol”. En tautologi er en retorisk figur, 

en påstand som er gyldig i kraft av seg selv. For eksempel ”en ungkar er ugift”. Tautologien 

er alltid logisk gyldig, men er av samme grunn erkjennelsesmessig tom. Idol naturliggjør seg 

selv, selv om programmet i høyeste grad er kulturelt skapt. Idol oppheves som 

modellavsender, og klarer å la programledernes stemmer tre frem og ta ansvar for budskapet. 

Den opphetede debatten trekkes opp på et nivå der programmet selv ikke gjøres ansvarlig for 

signalene det sender. Et retorisk grep som gjør at programmet klarer å tirre og provosere 

seerne uten å skyve dem fra seg.  

Ekstrakt 2 viser ironi og lekenhet, men også ufarliggjøring av programmets kontroversielle 

del. De harde tilbakemeldingene fra dommerne er det som har fått hardest kritikk. 

Tautologien underbygges ved at Idol, programmet selv, lar de kritiske røstene slippe til. 
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Gjennom å gjøre dette signaliseres det at kritikken ikke skjules. Kritikken tas opp i 

programmet, men skyver ansvaret for tilbakemeldingene over til Tor Milde. Programmet er 

naturliggjort, og presenteres ikke som et redigert TV- program, men som et arrangement, en 

scene eller en ”event”, der mange stemmer slippes til.  

Programlederne er et eksempel på at programmet kompenserer for de harde kommentarene 

fra dommerne, programlederne er utelukkende positive og ivaretakende. De distanserer seg 

fra dommerne. De er svært sjelden på TV- skjermen samtidig, de omtaler ofte dommerne ved 

fornavn, eller upersonlig som ”dommerne” eller lignende. Programlederne utsetter ofte 

dommerne for små pek som å sende inn et hornorkester på slutten av en lang dag med 

deltakere. Idol er naturliggjort og ikke ansvarlig for budskapene som blir sendt. Hele Norge 

kan hate Tor Milde, men hele Norge ser Idol. Tautologien er konstruert og muliggjort 

gjennom programmets evne til å sende et flerstemmig budskap, programledernes versus 

dommernes rolle og den hele tiden forhandlende holdning til eget budskap. For eksempel 

ved å slippe til krass kritikk av egne dommere, viser Idol en nøytral holdning til 

programmets egne stemmer og debatten som raser i mediene.  

Jeg syns du skal oppføre deg litt mer kultivert jeg Tor Milde og ikke drepe 
disse ungdommene med sånne harde ord som du gjør og for du selv når du 
har trukket seg inn i dette programmet  

(Dame 1, ekstrakt 2, linje 21-24) 

”Eldre om Tor” er eksempel på at kritiske stemmer slippes inn i programmet, uten å være 

kritiske til konseptet Idol. Det komiske innslaget viser humørløse og endimensjonale 

kritikere som bygger opp under ”slemme Tor”. Idol er Idol, det er Tor Milde som kritiseres. 
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12. Ekstrakt 3 

(Episode 18, 03:13) 

Situasjonskontekst: 

Utdraget er hentet fra en av ”bak scenen” episodene som ble sendt hver onsdag i tillegg til 

fredagens prestasjoner og avstemning. Deltakerne skal på høyfjellshotell, og leser avisenes 

anmeldelser for forrige ukes prestasjoner, før det settes over til David som gikk ut ved 

forrige avstemning. 

M.V. = Mari Vestbø 

D.B = David Bakke 

C.H. = Cindy Hovde  

C.S. = Christian Stenseng  

E.W.S. = Eva Weel Skram  

A.F. = Alejandro Fuentes 

J.S. = Jorunn Stiansen 

E.F. = Erik Flaa                          Foto av David Bakke 

T.D.A. = Tone Damli Aaberge 

M.P. = Malin Pettersen 

K.M.B = Programleder Kåre Magnus Bergh        Foto av David Bakke 

 

Nr Talere Dialog Omgivelser og lyd 

1 

2 

C.S. Vi kunne ikke bare stoppet på den 

bensinstasjonen der og kjøpt avisene? 

Christian i bilen på 

vei opp til hotellet 

                          * Sceneskifte * 

 Idol- bilen svinger inn på bensinstasjonen, med musikk i bakgrunnen 
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3 M.V. ((leser)) ”Cindy ny favoritt” 

4 C.S. og her så står det her ((leser)) ”feirer idolenes 

påske” 

5 E.W.S. Yess! Jeg fikk fem Åh 

6 

7 

8 

A.F. ((leser)) ”Ushers chilenske bror .. som står på 
scenen” @@ ((Blir rusket i hodet av Kristian)) 

@@ e har alltid likt dagbladet @@ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

E.W.S. Hør på det her da .. ((leser)) ”Denne kvinnens 

suverent beste opptreden Wov et ullent låtvalg 

i utgangspunktet for tenåringspublikumet, men 

en utrolig selvsikker Eva snur hele 

usikkerhetsmomentet til egen fordel og 

avslører militær stemmekontroll gjennom hele 

sangen . . imponerende” åh jeg fikk to treere 

forrige gang 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

J.S. ((Leser)) ”Kompanserer sin egen vokale 

rekkevidde som trolig skyldes at hun skal ha  

vært syk denna uga hu tok snarveier hele tida” 

det var det e visste at de kom til å pell på det 

der. Snarveier . jo ikke mi feil at i har vondt i 

halsen Nei driit i de han driit ja e gidd ikkje ja 

gidd ikkje piss ja skal vi ri på brett ri så vi 

brenn neglan  

Deltakerne flokker 

seg om avisene 

inne på 

bensinstasjonen. 

25 

26 

E.F. Jeg fikk fire begge steder . og jeg synes det er 

egentlig er veldig greit . ja .  

27 T.D.A. To treere forbanna drittavis ja 

  

Det filmes fra 

avisene  
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28 C.S. David fikk tre og fire … Det er bra det ass  

29 

30 

31 

K.M.B. Seerne har bestemt at .. Eva deg ser vi også 

igjen neste uke. ((publikumsbrøl, sentimental 

musikk begynner))  David 

Fra fredagens 

avstemning  

32 

33 

34 

M.P. Med David så har jeg satt pris på at han er en 

utrolig god venn sånn at han betyr veldig mye 

for meg det er vanskelig når folk går ut 

35 

36 

Davids  

mor 

Han er nok skuffa og lei seg det ern men det 

varer ikke så lenge så ern på topp igjen 

37 

38 

C.S. Det var jævlig kjipt, han er jo en av de som jeg 

har hatt best kontakt med 

 

Malin, Davids mor 

og Christian 

intervjues 

backstage 

39 T.D.A Eg er glad i deg 

40 D.B. Jeg er glad i deg også xx 

41 T.D.A. Nei nå her e ikkje håret lenger hååret 

 

Tone klemmer 

David 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

D.B. Idol har vært en fantastisk opplevelse eh har 

vært et eventyr uten like .. vært mange fine 

mennesker å .. fine stunder å har kunnet synge 

sammen og delt våre interesser å det har vært 

dødskult en veldig hissig veldig morsom 

leirskole for å si det sånn 

David på 

”tomannshånd”, 

mens det klippes 

inn scener fra han 

gikk ut.  

 

Noen trekk er slående: 

• Deltakerne definerer seg selv gjennom tilhørighet til grupper, som snowboard-
miljøet. 
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• David uttrykker at han er veldig glad for at han har vært med i programserien. 
Hvordan deltakerne utnytter mulighetene de har fått, og takler presset fra medier 
og dommere, har en sentral funksjon. 

12.1 Å definere seg selv 

I ekstrakt 3 er Ali tydelig stolt over å bli sammenlignet med en latinamerikansk Usher. Og 

senere er Jorunn oppgitt over avisenes anmeldelser, og sier: ” Nei driit i de han driit ja e 

gidd ikkje ja gidd ikkje piss ja skal vi ri på brett ri så vi brenn neglan” (Ekstrakt 3, linje 22-

24). Felles for disse uttalelsene er at de, som mange andre uttrykk og ordvalg, kommuniserer 

felles utgangspunkt og forståelse. De vekker konnotasjoner hos seerne. Gjennom å sette pris 

på koblingen til Usher sier Ali noe om hva han syns er god stil og hvordan han ønsker å bli 

oppfattet. Jorunn reagerer på den negative omtalen med et ønske om å ”ri på brett så vi riv 

neglan”. Her etablerer hun seg selv som brettkjører/ snowboarder – en kultur med sine 

koder, verdier og stil.  

12.2 Å takle presset 

I Idol er både seerne og deltakerne mer aktive enn i eldre konsepter, og særlig for Brukeren 

er det svært viktig å være i stand til å benytte de mulighetene konkurransen byr på. I ekstrakt 

3 er det ingen av deltakerne som viser tvil om sine egne prestasjoner, selv om de får negative 

tilbakemeldinger i avisene. De vurderer mediene ut fra seg selv, og ikke seg selv ut fra 

mediene. David, deltakeren som gikk ut episoden før, forteller om Idol som en arena for 

selvutvikling. En del av programmets gang er nettopp at de som kommer langt skal oppleve 

dette som noe bra, og de deltakerne som kommer langt presenteres nettopp som akive i sin 

egen iscenesettelse. I ekstrakt 3 kan seerne få et bilde av deltakerne som aktive i forhold til 

bildet som skapes av dem i mediene. Særlig Brukeren er opptatt av dette perspektivet – at 

deltakerne mestrer å navigere i kaoset. Seerne vil reagere positivt på deltakernes evne til å ta 

til seg det positive, skyve fra seg det negative og ha det gøy. Også dommerne har gitt gode 

tilbakemeldinger til de som takler mediepresset. 
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(Episode 20, 17:39) 

 Taler Dialog Omgivelser og lyder 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ole         

Evenrud 

I fare for å bli upopulær i akersgata . og blant 

de som har greie på’re ((viser 

hermetegn))@@, så må jeg si: det var helt 

fantastisk, Jorunn. Og den måten du takler det 

presset der på, gjennom alle de ukene og hva 

media mener og skriver: Helt fantastisk 

((tommel opp)) 

Ole sitter ved 

dommerpanelet og skal 

gi Jorunn 

tilbakemelding på en 

låt hun har fremført 

 

Dette aspektet ved Idol skiller seg ganske tydelig fra tidligere talentkonkurranser. Deltakerne 

blir i større grad utsatt for harde tilbakemeldinger og tøff trening av programmakerne, og 

måten de eksponeres i programmet selv, og pressen for øvrig, stiller store krav til deltakeren. 

”Hvordan de takler presset”, er en del av evalueringen fra dommerne, og er et tydelig aspekt 

ved programmet. Det å være et Idol stiller andre krav enn bare sangprestasjoner. Særlig 

Brukeren fokuser nettopp på en slik evne til å ”spille spillet”, og evnen til å nyttiggjøre seg 

mulighetene. De deltakerne som ikke klarer å forstå og bruke mediene danner kontrast til 

dem som klarer det. De som ikke klarer det, gir næring til Kikkerens behov for ekstremitet 

og skaper fallhøyde for Brukeren. De kan begge la seg underholde av det som absolutt ikke 

fungerer. Det som er uinteressant er middelmådigheten, det vanlige. Dette uttrykker også 

Ingvild Daae: 

Stort sett er Tor Milde bare saklig og gir en helt grei tilbakemelding. Folk har 
sett tidligere sesonger. Så nå forventer deltakerne seg å få sinnsykt tyn, og 90 
% av de som er inne får ikke sinnsykt tyn, for det meste er jo bare helt greit. 
Så kommer det verken på TV eller får sinnsyke tilbakemeldinger 

(Ingvild Daae, november 2005)   
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13. Ekstrakt 4 

(Episode 3. 9:08)  

Situasjonskontekst: 

Det er episode tre av programserien, og Idol reiser rundt i landet for å holde auditions. De 

innledende rundene er preget av møter med nye artister. Sangnivået er ofte lavt, og det er de 

menneskelige sidene ved det å delta som står i sentrum. Idol er kommet til Oslo, og Mai Iren 

Korslund skal synge for første og siste gang. Hun presenteres i kavalkaden før kveldens 

program, og programlederne småprater litt med henne før hun skal inn. 

O.E. = Dommer Ole Evenrud 

T.M. = Dommer Tor Milde 

T.L.S. = Dommer Tone-Lise Skagefoss 

K.M.B. = Programleder Kåre Magnus  
Bergh 

S.K. = Programleder Solveig Kloppen 

M.K. = Deltaker Mailén Korslund 

Venn = En ung mann som møter 

Mailén etter hun er ferdig.                                               

                                                                          Foto av de to programlederne 

 

 Talere Dialog Omgivelser og lyd 

1 K.M.B Hvorfor er det it Gausdøl som vinn i ør? 

2 M.K. Fordi e vinn .. fordi je er best 

3 S.K. Hva er det gusdøler har som itte andre har? 

Programlederne 

sitter på hver sin 

side av deltakeren 

og småprater på 
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4 

5 

6 

M.K. Sjarm .. eh .. ja itte alle gausdøler har det hell da 

@ men . eh . nån har veldig gode stemmer og  

7 S.K. (0) Ja 

8 M.K. Nåen bare rocker rett og slett 

9 S.K. Og du gjør begge deler? 

10 M.K. Ja, alt 

hennes dialekt.  

11                                         * Sceneskifte * 

12 T.L.S. Hei hei 

13 T.M. Heisan 

14 

15 

O.E. Ja bare stell deg på det blå , ca ikke, sånn ja . Hva 

heter du? 

16 M.K. Mailén Korslund 

17 O.E. Og . hvor kommer du fra?  

18 M.K. Gausdal 

19 O.E. Gausdal ja, hva skal du synge for noe? 

20 M.K. Unbreak my heart med Toni Braxton 

21 O.E. OK, vær så god 

 

Auditionrommet 

  

 Unbreak my heart  

Hun synger i 30 sekunder, bruker mye krefter og trykk, hun har problemer med noen 

toner. 
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22 T.L.S. Da kan du begynne Ole 

23 

24 

O.E. Jo det var trøkk, men det var ikke helt sånn 

kontrollert hele veien, det var det ikke. 

25 M.K. Ja jeg sang et par toner for [høyt] 

26 O.E.                                            [ja, ja]  

27 

28 

T.L.S. Ikke et par bare tror jeg .. @@ det var virkelig ikke 

fint altså 

29 M.K. Var det ikke det nei 

30 T.L.S. Nei det var ikke fint, fint altså 

31 

32 

M.K. Kan jeg ikke få synge en sang til da jeg kan bedre 

altså jeg lover 

33 T.L.S. Nei nei nei det kan du ikke altså 

34 

35 

36 

D.E. Du blir så sint, Unbreak my heart er jo en bare så 

følelsesladet og fin ballade og du bare . så som en 

djevelutdryddelse [bare årntli sint altså] 

37 

38 

M.K.                     [problemet var at jeg måtte få det til] 

måtte skrike litt, for å komme opp på tona 

39 

40 

T.L.S. Jeg tror kanskje det hadde hørtes bedre ut hvis du 

ikke gjorde det [ble bare elendigheten]  

41 

42 

D.E.                                   [Det ble] 

Det ble voldsomt 

43 T.L.S. Ja det ble 

44 T.M. Det gjorde det 

45 T.L.S. Så da blir det nei fra oss alle sammen 
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46                                              *sceneskifte* 

47 M.K. Det var masse masse kjempenegative kommentarer 

48 S.K. Ble det det? Oi [så kjipt] 

49 

50 

M.K.                 [det var ikke no] koselig i det hele tatt 

((begynner å gråte)) 

51 S.K. Åh du ((klemmer)) 

52 

53 

M.K. De dommera kommer til å bli lei av meg, for jeg gir 

meg ikke med det første 

54 

55 

56 

K.M.B. Du må ikke tenke på det asså, de er fire stykker, det 

er så mange som bor i verden, hvor mange er det 

som bor i verden Solveig? 

57 S.K. Seks milliarder 

58 

59 

K.M.B. Seks milliarder, og det er mye forskjellige 

musikksmaker ute og går 

60 M.K. Ja 

61 Kåre Så du må ikke gi deg .. sant? 

62 M.K. Nei da 

Deltakeren går ut 

og møter 

programlederne 

på utsiden. Etter 

på går hun fra 

dem og videre ut 

                                           *sceneskifte* 

63 M.K. Fy flate å slemme dem va 

64 Venn Var dem slemme? 

65 

66 

67 

68 

M.K. Dom bare: Åh det hørtes helt forjævlig ut å bare <F 

ÅH F> jeg hater dem .. . Men jeg gir meg ikke så 

lett e . skal tilbake neste år jeg . og da skal jeg 

faenmeg ta rotta på dem 

 

Kommer videre ut 

og møter to unge 

menn som kan 

være venner/ 

kjæreste / brødre 
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69 

70 

M.K. Jeg skulle så gjerne vise dem dusta oppi Gausdalen 

at jeg døyg . dugde til noe jeg også 

71 Venn X Du duger til noe du 

72 M.K. Jeg gjør jo ikke det  

73 Venn Du gjør det 

 

 

• Utdraget synliggjør hvordan programmet lar oss bli kjent med deltakere som 

mislykkes. At Mai Iren ikke klarer å skape seg selv, er god underholdning. 

13.1 Når nærhet er etablert 

Deltakeren fra Gausdal viser tydelig at hun ikke mestrer å bruke mediene til selvutvikling. 

Hennes største problem er ikke at hun synger så dårlig, problemet er like mye måten hun 

iscenesetter seg selv, at hun ikke mestrer å eksponere seg på den måten hun åpenbart ønsker. 

”Jeg skulle så gjerne vise dem dusta oppi Gausdalen at jeg døyg . dugde til noe jeg også” 

(Ekstrakt 5). Det er stor kontrast mellom hvordan hun ønsket å fremstå, og hvordan hennes 

rolle i programmet ble. Først blir det fremstilt hvor viktig dette er for henne, så feiler hun og 

blottlegger sin svakhet. Ønsket hun fremstiller om at hun ønsker å vise at hun duger, 

kommer i kontrast til hvordan hun framstår. Hun havner i konflikt med dommerne, synger 

ikke tilfredsstillende (i følge dommerne), og viser kanskje de i Oppdalen nettopp det 

motsatte av det hun ønsker: at hun ikke duger i Idol. Kikkeren tiltrekkes nettopp av de 

blottlagte følelsene og drømmene. Deltakeren får mye eksponering, uten at hun går videre. 

Hennes historie har ingen betydning videre i programserien. Det å gjøre oss kjent med 

deltakerne er en viktig funksjon for Idol, et effektivt grep for å engasjere oss i deltakernes 

skjebne. Jens E. Kjeldsen gjør rede for betydningen av nærhet slik: 
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 Fortæller en ven af os at hun har set en trafikulykke, vil det røre os mere end 
hvis vi læser om den samme ulykke i avisen. På samme måde vil det røre os 
mere hvis den omkomne i ulykken er fra samme boligkvarter som vi selv bor i 
- uanset om vi hverken kender personen eller har set vedkommende selv. 
Denne nærheds-logik er ikke uden grund en definerende og bestemmende 
faktor i nyhedsjournalistik og journalistikforskning. 24 Håndbøger i 
journalistik bestemmer da også almindeligvis nærhed som det mest centrale 
nyhedskriterium 

 (Kjeldsen I: Andersen & Berge, 2003, ss.95,96). 

Programmets utvikling følger dette prinsippet. Nærhet etableres, før programmet begynner å 

appellere til sentimentale følelser. Programlederne bygger opp for fall, de er ensidige i sin 

støtte og positive innstilling før Mai Iren, i ekstrakt 5, går inn til dommerne. Når hun 

kommer ut igjen støtter de henne i sin fornektelse av at hun ikke er flink til å synge.    

Fra ekstrakt 3: 

54 

55 

56 

Kåre Du må ikke tenke på det asså, de er fire stykker, 

det er så mange som bor i verden, hvor mange er 

det som bor i verden Solveig? 

57 Solveig Seks milliarder 

58 

59 

Kåre Seks milliarder, og det er mye forskjellige 

musikksmaker ute og går 

60 Mai Iren Ja 

61 Kåre Så du må ikke gi deg .. sant? 

62 Mai Iren Nei da 

 

 

De innledende episodene består av kortere sekvenser som bruker flere realityvirkemidler, 

deltakere som utsettes for hard press og feiler, vises i små sekvenser før de sendes hjem 

igjen. De senere finalistene blir bygget opp gjennom små møter med seerne, der vi sakte 

lærer dem å kjenne. Programskaperne er taktiske på den måten at det ikke spiller på nærhet 

før nærhet er etablert. Programmet er slående i sin dobbelthet. I de innledende rundene 

fremmedgjøres de dårlige deltakerne til objekter vi kan la oss underholde av, mens så snart 
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programmet har etablert nærhet til deltakerne som skal følge programmet over tid, kan 

ubetydeligheter vekke sterke følelser. Hendelsene må være mer ekstreme jo større 

mellommenneskelig avstand det er mellom seer og deltaker. På denne måten kan det synes 

naturlig at i programseriens start må tilbakemeldingene være desto mer grusomme for å 

appellere til Kikkeren. Når en favoritt er etablert vil selv små hendelser i favorittens liv ha 

betydning, for eksempel om Jorunn har fått kjæreste, men i programmets begynnelse må en 

deltaker fornærmes på det groveste for å gi Kikkeren tilfredsstillelse.  

Brukeren regner seg selv som en rollespiller, og tester egne egenskaper gjennom 

utfordringene, reglene og spillet deltakerne må forholde seg til. På samme måte som 

Kikkeren får Brukeren utløp for sine interesser både gjennom de som mestrer og de som ikke 

mestrer de subtile reglene for ”spillet Idol”. Deltakeren i ekstrakt 4 synliggjør hvordan man 

lett kan tråkke over, hvor smal grensen mellom ”inne” og ”ute” er. 
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14. Ekstrakt 5 

 (Episode 12. 13:40)  

Situasjonskontekst: 

Idol finalen har begynt, og alle deltakerne skal bo på hotell i Oslo. Ekstraktet er hentet fra 

Idol-ekstra på onsdager. 

 

K.M.B. = Programleder Kåre Magnus Bergh 

S.K. = Programleder Solveig Kloppen 

J.S. = Jorunn Stiansen 

M.P. = Malin Pettersen 

M.V. = Mari Vestbø  

                                                                                

                                                                                    Foto av Mari Vestbø 

 

Nr Talere Dialog Omgivelser og lyd 

1 

2 

3 

K.M.B. Da er alle finalistene klare, tolv ferske 

popstjerner som så vidt har startet sin 

popstjernehverdag 

Fra studio 

4 

5 

6 

7 

8 

S.K. Ja, og da tror du kanskje at en 

popstjernehverdag består av å spise fine 

middager og gå i enda finere kjoler . se ansiktet 

ditt på forsiden av landets ukeblader? i så fall er 

du ikke så langt unna sannheten 
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                                    *sceneskifte*  

 Skilt: Lørdag. Finalistene ankommer hotellet de skal bo på i ukene fremover. 

 Det spilles musikk, og det er klippet sammen en innledning med deltakerne som 

kommer til hotellet. Deltakerne pakker ut av biler, og gjør seg til for kamera Det 

klippes forholdsvis hurtig. 

9 

10 

11 

12 

JS ((Smiler bredt og hviner)) Følelsen? Jo e he 

legge sjug e ska e fortelle deg denne uka med 

bronkitt og bihul. Men e e veldig positiv glede 

me som ei triåring . Sjiitgøy blir det 

Tett opp til kamera 

med store solbriller, 

svarer på et spørsmål vi 

ikke hører bli stilt 

 Det klippes og spilles musikk, Malin Pettersen kommer på skjermen 

13 

14 

15 

MP Jeg tror det blir veldig bra . eh uansett hvordan 

det går egentlig så er det jo gøy bare å bo her en 

uke og . kose seg 

Tett opp til en smilende 

Malin Pettersen 

16 

17 

 

MV Jeg gleder meg bare dritmasse . åh det skal bli 

så gøy 

Raskt klipp over til 

Mari Vestbø, også tett 

på med store solbriller 

 

Ekstraktet synliggjør at: 

• Programlederne bygger opp under popstjernemyten, og viser seerne  at de 
oppfyller drømmen 

• Aktive navigatører synes det er gøy bare å være her en uke 

14.1 Et troverdig popstjerneliv 

Programlederne spør retorisk om vi tror et popstjerneliv innebærer å spise fine middager og 

gå i fine klær, og bekrefter at slik er det. At i dette tilfellet er myten riktig. Jan Svennevig 

beskriver presupposisjoner som ikke uttalte proposisjoner. Forhåndsantakelser, eller 
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premisser det tas for gitt at mottakeren kjenner til og godtar (Svennevig, 2001, s.51). 

Presupposisjonen kan være et effektivt retorisk grep både for å etablere noe som felles, i 

dette tilfelle en oppfatning av at deltakerne nå er popstjerner. Dette er en lett spøkefull 

påstand som modelleserne oppfatter ulikt.  

Brukeren kan tenkes å vurdere hotellet de bor på – om det er popstjerneaktig nok. Han vil 

også legge vekt på om deltakerne fremstår som popstjerner i den påfølgende sekvensen. 

Programmet bygger effektivt opp under en slik forståelse med musikk, hyppig klipping og 

ikke minst settingen de har møtt deltakerne i. Deltakerne filmes i det de kommer til hotellet, 

på en måte som er litt paparazzi- inspirert. Deltakerne får kamera tett opp i ansiktet og må 

svare på spørsmål tilsynelatende uten å forberede seg. De tar ikke av seg solbrillene, og den 

raske klippingen underbygger en slags jet-set livsstil - popstjerneliv. Brukeren vil fokusere 

på om dette virker troverdig, om deltakerne har stjernepotensiale. Kikkeren vil på sin side 

fokusere på det menneskelige i situasjonen: Hvordan det føles å få drømmen oppfylt. Hvem 

som fortjener å være der og ikke. Hvordan favorittene fremstår i møtet med popstjernelivet.  

Idol har undertittelen: ”jakten på en superstjerne”, og det er helt sentralt at jakten lykkes. 

Ved å definere deltakerne som popstjerner har programmet lykkes. Dette er et retorisk grep 

som programmet er helt avhengig av å gjøre. I hvor stor grad seerne er enige vil variere, men 

det er en tydelig dynamikk i denne forhandlingen mellom Idol og seerne.  

14.2 Aktive deltakere bruker heller enn å bli brukt 

Når Malin uttrykker at samme hvordan det går så skal det bli gøy bare å være her en uke 

samme hvordan det går, gir hun uttrykk for at det hun får ut av deltakelsen er verdt det 

uansett hvordan det går. At det ikke er en vond prøvelse, men at hun bruker og nyter 

mulighetene så lenge det varer. Malin gir uttrykk for å være en aktiv navigatør, og oppfyller 

idealet om å ha kontroll og være premissleverandør for eget liv. Særlig for Brukeren er dette 

et viktig perspektiv. Brukeren er opptatt av evnen til å nyttiggjøre seg medieeksponeringen. 

Mens Kikkeren føler med og lever gjennom deltakerne, og engasjeres av hvilken opplevelse 

dette er for deltakerne.  

I ekstrakt 5 kommer det tydelig frem hvordan deltakerne bruker mediene til å utvikle seg 

selv, det blir tydeliggjort at de har kommet langt på vei. Deltakerne filmes på måter og steder 
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som underbygger deres vellykkethet. Den raske klippingen, papparatzi-lignende 

kameravinkler og hvordan kamera følger deltakerne der de er, signaliserer en gradvis 

overføring av makt. Fra å stå dagevis i kø for å komme på audition, står nå kamera og venter 

på deltakerne mens de kommer slentrende med solbriller til det fancy hotellet de skal bo på. 

Det foregår et markant rollebytte, som underbygges gjennom dramaturgi så vel som 

produksjonsteknikk.  

Seerne, særlig Brukeren, tiltrekkes av deltakernes grad av positiv narsissisme – evnen til å 

nyttiggjøre seg den kulturelle frisettingen, og vokse seg større på muligheten til å speile seg i 

sitt eget medierte bilde (Ziehe, 1989). 
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15. Ekstrakt 6 

(Episode 27, del 1, 17:50) 

Situasjonskontekst 

Det er episode 27 og vi er blitt godt kjent med deltakerne. De fremfører nå på en stor scene, 

for et publikum og med liveband. Det er gjerne et tema for hver episode, denne gangen er det 

”dommernes valg” – det er dommerne som står for låtvalget. Alejandro Fuentes får utdelt 

”With or without you” av U2 som sin låt. Etter en intro med intervjuer av dommerne om 

hvorfor de ønsker at Ali skal synge denne sangen, og Alejandros egen mening om låta, 

begynner han å synge.  

O.E. = Dommer Ole Evenrud 

T.M. = Dommer Tor Milde 

T.L.S. = Dommer Tone-Lise Skagefoss 

K.M.B. = Programleder Kåre Magnus Bergh  

D.E. = Dommer David Eriksen 

A.F. = Deltaker Alejandro Fuentes               

                                                                                                                        
.                                                                               Foto av Alejandro Fuentes 

 

Nr Talere Dialog Omgivelser og lyd 

Alejandro synger  ”With or Without You” av U2 som en kjærlighetssang skrevet av Bono. 

Singelen gikk rett til topps på lister over hele verden da den ble gitt ut på slutten av 80-tallet. 

Når applausen stilner er Tone-Lise Skagefoss den som skal begynne med tilbakemelding. 

1 

2 

3 

T.L.S. Nå jeg tør nesten ikke Nå .. @ ((gråtkvalt)) Nå tok du helt 

pusten fra meg, det var helt fantastisk @@det var helt@@ 

((publikum jubler)) Det var veldig veldig fint @@ 

Kameraet skifter 

fra dommerne til 

Alejandro og 
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4 O.E. Deilig for en gangs skyld at det ikke er jeg som griner @  

5 D.E. @Det er mye grining her i dag ass 

6 

7 

8 

9 

O.E. Men jeg må si da . at Tone sa at det var veldig fantastisk, og 

det var det, men du har en egenskap ved siden av, jeg fryser 

på armer og bein når du synger og det er <F helt F> utrolig 

   ((trampeklapp))                           

10 

11 

12 

13 

14 

D.E. Har du.. Nei, det er. Ali dette var veldig veldig bra. Jeg er 

en stor U2 fan, det er ikke han her ((nikker til Tor Milde)) 

men jeg er det 100% og jeg har sett Bono gjøre det her live 

et par ganger . litt surt på den der Åh Åh, men det var Bono 

også så dette her er veldig bra  

15 A.F. Takk 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

T.M. Det er riktig som David sier at jeg er ikke noe særlig U2 

fan, men derfor var det jo ekstra hyggelig å høre deg synge 

denne låta for jeg syns du synger veldig mye bedre enn 

Bono og ((Brus fra publikum)) og da vil jeg gjerne si at 

bandet her er mye bedre enn U2 og da så er vi ferdig med 

det ((Latter og brus fra publikum)) 

publikum. De står 

på en stor scene 

med mye blått lys 

og Idol-logoer. 

22 K.M.B. F Alejandro Fuentes  F  

 

• Om Idol er en reise - viser på mange måter dette utdraget reisens slutt. Svennen 
har overgått lærermesteren, og Ali synger så godt at dommerne gråter av 
bevegelse.  
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15.1 Reisens slutt 

I de innledende episodene av Idol står nervøse deltakere og synger a cappella, uten 

akkompagnement av instrumenter, for strenge dommere som sjelden lar seg imponere. Det er 

en forutsetning for programmets suksess at de klarer å skape reelle forskjeller hos deltakerne, 

og skape utvikling og progresjon. Programmet er ikke bare en scene der unge mennesker kan 

vise seg frem, men Idol er en mulighet til å bli skapt. Mye av utviklingen skapes av 

sangpedagoger og stylister, men de viktigste virkemidlene er antakelig dramaturgiske grep.  

Det er slående hvordan dommerne forandrer seg og blir ”snille” utover i programserien, og 

de bruker gjerne store ord i tilbakemeldingene. Dommerne er tydelige på at deltakerne er 

svært spesielle, og legger vekt på at nå er de ”ekte” popstjerner. 

Fra ekstrakt 6: 

10 

11 

12 

13 

14 

David Har du.. Nei, det er. Ali dette var veldig veldig bra. Jeg er 

en stor U2 fan, det er ikke han her ((nikker til Tor Milde)) 

men jeg er det 100% og jeg har sett Bono gjøre det her live 

et par ganger . litt surt på den der Åh Åh, men det var Bono 

også så dette her er veldig bra  

 

 

Tillit til at Idol leverer, er en forutsetning for alle de tre modelleserne. De kan provoseres og 

”elske å hate” Idol, men at premien er verdt å vinne, er en forutsetning.  

At vinneren av Idol klarer å etablere seg som seriøs artist er nok den største 
utfordringa for Idol. Kurt klarte det Kjartan klarte det ikke, men det er noe vi 
jobber veldig mye for.  

(Ingvild Daae, november 2005) 

Det er en sentral del av konseptet å ende opp med en popstjerne til slutt. Dette innebærer at 

dommerne kan være positive eller negative frem til slutten av programserien, men mot 

slutten er det sentralt at de støtter seernes valg og forsøker å etablere deltakeren som en 

stjerne. Det er viktig at det er seerne som bestemmer hvem som vinner, samtidig som 

dommerne benytter sin stilling som eksperter til å gi seernes valg troverdighet. Det er viktig 

for programmet å ta vare på en posisjon som mester. Seerne må ha tro på programseriens 
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evne til å skape stjerner. Det er helt nødvendig for konseptet at de skal lykkes – at de ender 

opp med et verdig Idol. Dommernes tilbakemeldinger ved reisens slutt er i så måte helt 

nødvendige, om man synger som Bono eller ikke.  
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DEL V Veier mot Literacies 
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16. Mot en individualisering av mediekonsum 

Dersom det skal vise seg at en stor andel av publikum individualiserer sitt 
mediekonsum, vil konsekvensen kunne være fragmentering og en svekkelse av 
medienes fellesskapsdannende funksjon. I fall utviklingen faktisk skulle vise 
seg å gå i en slik retning, vil dette måtte få betydning for myndighetenes 
virkemiddelbruk på mediefeltet  

(Kunnskapsdepartementet, 2000- 2001).   

Sitatet ovenfor er fra stortingsmelding nr. 57 som ble skrevet under Stoltenberg-regjeringen i 

2001, og utviklingen som beskrives må sies å ha slått til. Når etiske retningslinjer blir mer 

abstrakte og dreier seg mer om prinsipper eller minimumskrav, blir det større rom for ulike 

grupperinger og fellesskap for å tolke prinsippene. Samtidig er gyldighetskravene blitt mer 

kontekstrelatert og individorientert. Dette må også få følger for hvordan vi lærer unge om 

medier og mediebruk, og det kritiske filteret må i større grad befinne seg hos hver enkelt – 

som media literacy.   

Literacy forstås som en kompetanse til å tolke, men hva er vanskelig å forstå med Idol? Idols 

budskap er da åpent? Mange vil hevde at Idol representerer den enkleste form for 

underholdning, som er skadelig i kraft av sin tomhet. I tråd med Østeruds etablering av 

redskaps-literacy og gestalt-literacy, på bakgrunn av Wartofskys tredeling av artefakter (jfr 

kap 4.),  kan man si at Idol krever begrensede redskaps-literacies for å delta (i motsetning til 

et nettbasert rollespill), men for å forstå programmets retoriske virkemidler og kommersielle 

kontekst stilles det store utfordringer til evnen i å nyttiggjøre seg kulturelle koder og sette et 

uttrykk inn i en referanseramme – gestalt-literacy (Østerud, 2004).      

Statlig kontroll er et virkemiddel som har vært brukt mye i norsk fjernsynssammenheng. Et 

virkemiddel som først og fremst knyttes til det Trine Syvertsen beskriver som en public 

service tankegang, som har stått sterkt i vår mediepolitikk. Public service tankegangen 

forsøker å rangere medieuttrykk som verdifulle eller ikke- verdifulle. Dette er problematisk. 

Ikke minst er en slik ordning problematisk å gjennomføre, i en tid hvor medier blir i stadig 

større grad fragmentert og individualisert. Syvertsen mener denne utviklingen indikerer at 

regulering i større grad må ligge på mottakersiden, i form av ordninger som bistår publikum i 

å bruke mediene til positiv selvutvikling (Syvertsen, 2004, s.20).  
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16.1 Mediepedagogikk som overbygging 

Mitt faglige ståsted befinner seg i spenningsfeltet mellom medievitenskap og pedagogikk, 

med metodeinspirasjon fra språkvitenskaplige fag. Ola Erstad definerer mediepedagogikk 

som:  

… studiet av læringsprosesser knyttet til undervisning på mediefeltet og 
oppvekst i mediesamfunnet  

(Erstad, 2005, ss.32-33).  

Og argumenterer for at media literacy er en hovedutfordring for mediepedagogikken: 

En hovedutfordring i dagens situasjon er å skape økt innsikt om 
mediekompetanse, det vil si aktørers kompetanse i spennet mellom ferdigheter 
i bruk, innsikt om ulike sider ved mediene og det å fungere optimalt i 
informasjonssamfunnet. Mediekompetanse innbefatter i denne sammenheng 
både analoge massemedier og nye digitale medier  

(Erstad, 2004, s.215-216). 

I redegjørelsen for mediepedagogikk presenterer Erstad en modell som synliggjør at 

mediepedagogikken griper inn i spenningsfeltet mellom formell og uformell læring. Og 

legger vekt på at skolen ikke lenger kan befinne seg som ”en isolert øy” i et samfunn preget 

av læring (Erstad, 2005, s.33, Figur 1.1.).  

Mediepedagogikk 

Studiet av læreprosesser knyttet til undervisning på mediefeltet og oppvekst i 
mediesamfunnet 

Hovedområde 1 

Sosialisering 

Medienes rolle i barn og 
unges oppvekst 

Hovedområde 2 

Undervise med medier 

Fjernundervisning/ 
Nettbasert læring 

Hovedområde 3 

Undervise om medier 

Mediedidaktikk/ 
Mediekunnskap 

 

Modellen viser hvordan læreprosesser utspiller seg parallelt på flere arenaer. Med mitt 

utgangspunkt i Idol og analyseeksemplene, skal jeg belyse hvilke grep som kan gjøres på 

flere av mediepedagogikken hovedområder for å utvikle og stimulere unges media literacy. 

Modellen harmonerer med Svein Østeruds markering av at det sosiokulturelle synet på 
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deltakende og situert læring dekonstruerer skillet mellom læring og sosialisering, at læring 

også foregår utenfor formell undervisning. Østerud mener det er for stor avstand mellom 

skolekunnskap og hverdagskunnskap – for stor avstand mellom erfaringer gjort i skolen og 

hverdagserfaringer. En slik avstand skaper et usunt skille mellom skolen og andre 

læringsarenaer. Og kan gjøre det vanskelig for skolen å lære elevene å nyttiggjøre seg 

skolekunnskapene i sitt møte med informasjonssamfunnets utfordringer (Østerud, 2004, 

ss.148- 153).  
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17. Hvordan stimulere en literacy som er 
funksjonell i møtet med Idol? 

 

Snarere enn å uttrykke evner og ferdigheter som en funksjonell literacy består av, vil 

jeg argumentere for aktiviteter som kan stimulere literacy, og hvordan omgivelsene 

kan legge til rette for slike aktiviteter. Ola Erstad (2004, s. 221) argumenterer for at 

der er mer fruktbart å arbeide med sammenhengen mellom aktører og artefakter, ikke 

en av komponentene hver for seg. Dette sammen med markeringen i kapittel 4. om at 

literacy må oppfattes situasjonelt, og kun får mening i konkrete læringssituasjoner. 

Gjør det mer fruktbart å beskrive læringssituasjoner der literacies stimuleres, snarere 

enn å uttrykke ”skills”. Om man utskiller konkrete literacies, og konkrete metoder for 

å lære disse, risikerer man å gjøre teoriene ugjenkjennelige for praksis, og risikerer å 

legge opp til en instrumentell operasjonalisering av liteacy. Det er nødvendig å 

anerkjenne literacy som en kompleks, sosial meningsskapende praksis.  De konkrete 

ferdighetene som kreves for å navigere i informasjonssamfunnet endrer seg hele 

tiden, og derfor er det viktig å forstå literacy som en evne til refleksiv 

meningsskaping. Målsettingen er å synliggjøre hvor komplekst tilegnelse av literacy 

må oppfattes, og å fremheve hvordan unge tilegner seg literacy gjennom sitt møte 

med medier både i jevnaldergruppen, hjemmet og på skolen. 

En fruktbar tilnærming er å legge til rette for læringssituasjoner der de unge får bli 

kjent med hvordan virkeligheten er mediert, gjennom aktiviteter som er tilpasset den 

enkelte. Dette er aktiviteter som skal stimulere den enkeltes eve til å være handlende i 

sitt møte med medier. 

17.1 Voksenkontroll og delaktige voksne 

Kontroll og sensur av unges medieinntrykk er en naturlig del av det å være 

omsorgsgiver. En fireåring trenger ikke se de blodigste innslagene på dagsrevyen, 
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men problemet med forbud og sensur har vært en manglende evne til parallelt 

forberede og styrke barna til et gradvis frislipp. En viss effekt har den statlige 

reguleringen, kanskje særlig i forbindelse med dagtids- TV og voldelige innslag, men 

det er i hovedsak foreldrene som kan kontrollere barns mediebruk. Noen former for 

kontroll kan utføres gjennom statlig regulering, personlige filtre på TV og Internett. I 

tilknytning til Idol, har statlig regulering først og fremst en rolle i kontroll av reklame 

og produkteksponering. For eksempel fikk ”Idol- ekstra” den 2. mars 2005 100 000 

kroner i bot for brudd på loven om oppfordring til kjøp av sponsorprodukt. 

Programmet hadde gått for langt i å eksponere ukebladet: ”Her og nå” (Medietilsynet, 

2005). Utfordringen er å kombinere behovet for kontroll med behovet for å utvikle en 

kompetanse til selv å navigere i et samfunn preget av medieuttrykk. Media literacy 

etableres gjennom en lang prosess, og det er naturlig å se for seg et gradvis slipp på 

ytre kontroll.  

I ekstrakt 1 blir Mandir Singh hardt kritisert av dommerne. Slike grep gir Kikkeren 

opplevelse av intimitet og bekrefter for Regelrytteren at dommerne snakker ”rett fra 

levra”. Brukeren får bekreftet sine ideer om hvordan man ikke skal fremstå, og 

Mandir Singh skaper kontrast til dem som mestrer å bruke Idol til selvrealisering. 

Dette aspektet ved Idol, fokuset på de mislykkede, har vakt forargelse og debatt. 

Trine Syvertsen og Faltin Karlsen (2004) har gjort en undersøkelse som viser at det 

foreldrene synes er mest problematisk av medieinnhold, er fra TV. Det er 

overraskende i lys av at fjernsynet er det mediet med høyest grad av regulering. For 

eksempel på Internett kan unge lett få tilgang til voldelig og pornografisk materiale. 

Forklaringen kan ligge i at fjernsynet er det mediet som unge og foreldre i stor grad 

bruker sammen, og at det problematiske blir mer synlig. At unge og voksne bruker 

medier sammen og diskuterer kontroversielle temaer kan trene den kritiske 

kompetansen.  

Foreldre bør se viktigheten av å bruke medier sammen med de unge, for dersom 

foreldrene er kritiske til mediebruk er det større sannsynlighet for at barna utvikler en 

kritisk evne. Flere foreldre i Syvertsen og Karlsens undersøkelse understreker at de 

ønsker å ta del i barnas mediebruk, og har av den grunn plassert datamaskinen i stua. 
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En del av disse foreldrene ønsker streng regulering av dagtids-TV nettopp fordi det er 

den tiden de ikke har mulighet til å være tilstede (Karlsen & Syvertsen, 2004, s.67).  

Henry Jenkins peker på at snarere enn å distansere seg og fordømme unges 

mediebruk bør voksne alliere seg med mediene. Foreldre må vite hvilke medier barna 

konsumerer og forstå hvorfor. Dette krever at man er delaktig i unges mediebruk, og 

stimulerer til aktiv bruk av medier. Med aktiv bruk menes at man stiller spørsmål og 

reflekterer over hvorfor medier er utformet som de er. For eksempel kan voksne ta 

del i en diskusjon om hvordan historien kan tenkes å utvikle seg, eller hvordan en 

karakterer utfyller en rolletype. (Jenkins, 2003) 

17.2 Jevnaldrende og likesinnede 

Hvordan grupper av unge bruker Idol som ressurs for samhandling ville egnet seg som et 

eget analyseobjekt. Et aspekt er samværet og den livlige diskusjonen foran skjermen, 

hvordan vennegjengen gir en arena for å møte medieinntrykk sammen med likesinnede og 

jevnbyrdige der inntrykkene fra skjermen er under aktiv forhandling. Hvordan Kristian 

”egentlig er”, hvorfor han er bedre enn Jorunn, eller hvor kult/ stygt Erik går kledd. Hvordan 

foreldrene prater sammen og tar ”pause” mellom sangfremføringene, mens barna i huset gjør 

det motsatte. Ofte kan småpraten ende i diskusjoner om hvordan deltakerne ”er”, hvilke 

potensial de har, og hvorvidt de utnytter potensialet i møte med mulighetene de får. Slikt 

samspill kan øke sensitiviteten og refleksiviteten i møte med medieuttrykk. 

Et annet aspekt ved Idol som ressurs for samhandling er fansens nettbruk. Et mye brukt 

forum for samspill med jevnaldrende og likesinnede er de digitale arenaene på Internett, som 

chat-rooms, hjemmesider, eller større kommersielle sider. Dette er sentrale aktiviteter for 

mange unge mediebrukere, og en side ved Idol og Idols publikum som i liten grad er fanget 

opp i min analyse. Jeg vil likevel fremheve slike aktiviteter som en stadig viktigere del av et 

medieuttrykk som Idol. For eksempel har det på www.jorunnstiansen.com (pr 15.04.06) vært 

806248 besøkende, og der er over 25000 posteringer i chat- funksjonen. På hjemmesiden er 

det lagt ut både dikt, tegninger og oppdiktede fortellinger om Jorunn, såkalt fanfiction eller 

fan-produksjon. Dorotheas tegning nedenfor er eksempel på hvordan unge kan hente bilder 
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fra nettet og bruke disse som inspirasjon for egen produksjon, for så å legge tegningen ut på 

nettet og få tilbakemelding fra jevnaldrende. 

Dorothea skrev: 

Nå har jeg vært på ferde igjen 

 

Oi!! Den var skikkelig bra!!  

Skjønner ikke at det går ann å få det så levende!!  

 

På slike nettsteder foregår det ofte avansert samskriving og annen tekstskaping som vi ofte 

tenker på som skoleaktiviteter, og chat-rommenes dialoger tilbyr arenaer for samhandling 

som på mange måter utfordrer synet vi har på identitet og sosiale posisjoner. Forskning på 

slike fenomener er et ungt forskningsfelt, men medieforskerne Chen Cheng og Angela 

McFarlane (2006) legger vekt på at fanfiction-produksjon er en arena for avansert læring, 

med klare krav til literacy hos brukerne. De gjør en analyse av fan-produksjon på et kinesisk 

nettsted tilknyttet et stort nettbasert rollespill som heter Pal Union. Gjennom intervjuer med 

aktive deltakere på nettstedet, konkluderer hun med at det utvikles avanserte former for 

literacy på nettstedet, og at det er en utfordring for skolen å videreutvikle denne kreative 
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kompetansen til former for literacy som er funksjonelle også på andre arenaer (Cheng & 

McFarlane, 2006).  

17.3 Mediekunnskap  

Medieundervisning har vært en del av norsk skole siden grunnskoleplanen ble innført i 1974, 

da det ble innført et valgfag om filmproduksjon og filmteori. I norsk, forming og 

samfunnsfag ble det lagt opp til undervisning om massemedier. På slutten av 80-tallet ble 

mediekunnskap eget fag på videregående. I 1994 ble planen revidert, og det legges stor vekt 

på teoretisk arbeid med medier, i tråd med forståelsen av mediekompetanse som en kognitiv 

bevissthet. Med opprettelsen av studieretning for medier og kommunikasjon ble praktisk 

arbeid med medier fremhevet på en ny måte (Gilje, 2005, ss.24-25). De nye læreplanene 

introduserer arbeid med sammensatte tekster som et satsningsområde: 

Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, 
skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et 
norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse 
tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av 
tekster og gi rom for opplevelse, refleksjon og vurdering  

Og uttrykker kompetansemål som: 

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne 

• vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og 
begrunne egne medievaner  

• bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene 

(Kunnskapsløftet, 2006, ss.8, 13)  

Læringsmålene beskriver langt på vei tilegnelse av media literacy. Men det er helt 

avgjørende at undervisningen om, og arbeidet med, sammensatte tekster tar sikte på en 

kompetanse som innebærer mer enn tekniske brukerferdigheter, redskaps-literacies. Dette er 

et poeng som er viktig å fremheve. Særlig siden å kunne bruke digitale verktøy uttrykkes 

som en av fem basisferdighetene i den nye læreplanene, og verktøymetaforen kan gi en 

forståelse av at arbeid med sammensatte tekster først og fremst innebærer tekniske 

ferdigheter. I lys av min analyse er det helt sentralt at å bruke digitale verktøy innebærer mer 

enn en ferdighet. Det er som Ola Erstad presiserer, umulig å løsrive digital kompetanse eller 
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media literacy fra en kulturell kontekst og redusere til en ferdighet (Erstad, 2005, s.133). Det 

diskursanalytiske utgangspunktet for oppgaven markerer nettopp hvordan en tekst gis 

mening i kontekst, og de ulike modellesernes møte med Idol illustrerer hvordan en tekst 

danner grunnlag for videre tolkning (Jf. kapittel 3. om flerstemmighet).  

Sjangerforståelse må ses som en av de grunnleggende måtene å klassifisere medieuttrykk, og 

en av de viktigste innfallsvinklene til media literacy. Mediet og sjangeren man uttrykker seg 

i er helt avgjørende for meningen som skapes i møte med seeren. I analysen har jeg 

argumentert for at Idol bygger deler av sitt flerstemmige budskap på et flertydig sjangervalg. 

Regelrytteren provoseres av brudd på konvensjonene som ligger til grunn for 

talentkonkurransens sjanger, mens de samme bruddene tilfredsstiller Kikkerens forventning 

om elementer fra reality-sjangeren.  

Mediefag på skolen har et ansvar for å stimulere både kritisk sans og medier som mulighet til 

refleksiv selvutvikling. Selv om det er viktig med et fokus på negative og manipulerende 

sider ved medieuttrykk, er det viktig at skolen tar vare på den gleden mange unge har av 

mediebruk. Den nye mediehverdagen byr på enorme muligheter til å utvikle egne evner og 

interesser, og få kunnskap om den verden som vi er en del av. Henry Jenkins fremhever at 

mye av media literacy undervisningen i stor grad har vært en anti-media indoktrinering 

snarere enn et forsøk på å utvikle en kompetanse til meningsfull interaksjon med medier 

(Jenkins, 2004). Dette er en utfordring for mediefagene. Skolen kan tilby viktig kunnskap 

om analytiske begreper og økonomiske forhold i medieindustrien, og mediekunnskap som 

skolefag er et godt utgangspunkt for å stimulere sjangerkunnskap, kritisk analyse og 

egenproduksjon. Men det er viktig å se kunnskap om medier som et skritt på veien mot 

media literacy. Det er helt sentralt at medieundervisningen er i takt med unges digitale 

hverdag, og at hva som regnes som verdifull kompetanse i møte med medier hele tiden er til 

forhandling. Literacy er ikke en ”ting” man har eller ikke har (Lankshear and Knobel, 2006), 

men en kompetanse som stimuleres i interaksjon med mediehverdagen som omgir oss. En 

kritisk kompetanse, men først og fremst en kompetanse til å navigere i 

informasjonssamfunnet og nyttiggjøre oss de mulighetene som tibys.  
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17.4 Kritisk analyse 

Kritisk teori knyttes til et venstreorientert paradigme som fokuserer på skjult maktutøvelse, 

og avsløring av maktstrukturer i samfunnet. Ofte er kritisk teori knyttet til et frigjøringsideal, 

der individet gjennom kritisk analyse kan avsløre og frigjøre seg fra maktstrukturene som 

omgir oss. I møte med maktstrukturene har individet blitt tillagt liten tiltro, og retningen har 

blitt kritisert for å ha et pessimistisk syn på medier, og et deterministisk syn på mennesket. 

På samme tid har den kritiske retningen utarbeidet analytiske verktøy og begreper som kan 

være nyttige i  analyse av medieuttrykk.  

Fairclough fremhever kunnskap om språk og evne til å se kulturen utenfra som en mulighet 

til å se hvordan språket er retorisk: 

Find a passage from a political text (maybe a speech or an interview or a 
leaflet) whose implicit assumptions about people and leaders are alien to you, 
and try to spell them out as explicitly as you can. Then try the rather more 
difficult task of doing the same thing with a passage with accords with your 
political outlook  

(Fairclough, 2001, s.72). 

Dette er en arbeidsoppgave som kan passe for voksne eller ungdom. På et lavere aldersnivå 

kan det tenkes at lek og arbeidsoppgaver knyttet til science fiction-fortellinger eller eventyr 

kan gi anledning for de unge til å  se kultur som sosialt skapt. Det bør være et mål å være i 

stand til å se seg selv og kulturen vi er en del av utenfra.  

Jeg vil hevde at forståelse for et kritisk perspektiv på makt, og kunnskap om en kritisk 

tilnærming til analyse, bør danne bakteppe for unges media literacy. Ikke alene, men som del 

av den brede forståelseshorisonten som er nødvendig i møte med dagens medier. Formell 

kunnskap om symptomatisk lesing av medietekster er en form for media literacy. David 

Buckingham forteller at fra omtrent syv - åtte års alder vil barn kunne reagere på teknikker 

reklame og TV- programmer benytter seg av, for eksempel hvordan såpeserier alltid slutter 

når det er mest spennende, for å få seeren til å se neste episode (Buckingham, 2003). Dette er 

en kompetanse som kan stimuleres på skolen, ikke minst gjennom begrepsdannelse. 

Samtidig bør en ta vare på et overordnet bilde av medier som kilde til underholdning og 

positive opplevelser. Kritisk teori er ofte ensidig negativ til populærkulturelle uttrykk, og 

Buckingham forklarer at det er en fin linje mellom forakt for populærkultur og forakt for 

dens publikum. Han viser til egne undersøkelser der middelklasseungdom gjerne konkurrerer 
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om å komme med de vittigste og mest treffende kritikkene av såpeserier eller spørreprogram. 

Mange opplyser at de ser denne typen TV- programmer fordi det er gøy å se hvor dumme de 

er. Problemene dukker opp når de må forklare hva de liker. Buckingham vektlegger at det er 

viktig å utfordre de unge på voksenaksepterte kritiske holdninger, og synliggjøre den sosiale 

basis som ligger til grunn for smak (Buckingham, 2004, ss.110-111).  

Synet på språk som sosialt konstituerende er sentralt i et kritisk perspektiv. Gjennom 

språkbruk kan vi gjenkjenne ideologier som ligger til grunn for et kulturelt uttrykk. For 

eksempel bør unge tydelig se at Ungdommens Kulturmønstring har andre motiver for å 

arrangere en talentkonkurranse enn det TV2 har. Den kritiske tradisjon kan bidra med 

begreper å tenke i for å analysere. For eksempel er representasjon, ideologi og 

intertekstualitet begreper med grunnlag fra kritisk teori som kan være nyttige perspektiver 

for unge i analyse av medietekster. Diskursanalyse er også en metode med fundament i 

kritisk teori og ”den språklige vendingen” i samfunnsvitenskapen. Faren er at ensidig kritisk 

analyse kan danne en ensidig negativ innstilling til mediebruk, og legge grunn for et enda 

sterkere skille mellom skoleverdier og hverdagspraksis. (jf. Buckingham, 2004; Jenkins, 

2003). 

I samsvar med Buckinghams markering av medier som kommunikasjonskanaler snarere enn 

som vinduer mot verden (Buckingham, 2003, s.3), må kompetanse til å forstå at 

medieuttrykk er skapt i relasjon med eksisterende verdier og ideologier være en viktig del av 

en funksjonell media literacy. Samtidig er det åpenbart at det kritiske paradigmets metoder 

må suppleres med stor vekt på andre deler av medieopplæringen – som kreativitet og 

egenproduksjon. 

17.5 Refleksiv kompetanse 

Evnen til å være kritisk henger nært sammen med evnen til å bruke, forstå og selv 

konstruere. Atle Kittang markerer to lesemåter som kan belyse unges mediebruk: sympatisk 

versus symptomatisk lesing. Han gjør rede for hvordan en sympatisk lesing forsøker å 

samarbeide med teksten for å forstå budskapet. En symptomatisk lesing ser språket som 

symptom for en verdensanskuelse, der man kan avsløre en bakenforliggende agenda ved 

kritisk analyse. De to lesemåtene er ikke absolutte motsetninger, tvert imot er en sympatisk 

lesing en forutsetning for en symptomatisk. Likevel markerer de to lesemåtene viktige 
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innfallsvinkler for å motta tekst (Kittang, 1975, s.44). Når Kittangs markering av sympatisk 

og symptomatisk lesing fremstår som to lag, der en symptomatisk lesing bygger på en 

sympatisk, så fremstår flerstemmighet som flere parallelle budskap flettet i hverandre. Et 

flerstemmig og multimodalt medieuttrykk som Idol byr på et så rikt tolkningsmateriale, at 

ingen bør regne med at de kan avsløre hele dybden i programmet, selv om de er godt trent i 

symptomatisk lesing. På samme måte kan programmets suksess til en viss grad bygge på at 

ingen gjør en ensidig sympatisk lesing. Idol byr på et så stort tolkningspotensiale at vi alle 

ser intertekstuelle referanser, har et forhold til låtene som fremføres og en mening om 

stylisthjelpen som deltakerne har fått. Det er dette vi tiltrekkes av. Medietekstens åpenhet for 

tolkning og unges evne til å tolke er to sider av samme sak. Noen medietekster sender 

budskap som er lett tilgjengelige, mens andre er mer kontekstavhengige og forutsetter mer 

komplekse former for literacy 

Debatten om unges samspill med medier har vært preget av en tendens til å være ”for” eller 

”mot” medier. Gjennom analysen har jeg argumentert for at ikke det er en nødvendig 

motsetning mellom å forholde seg kritisk til et TV- program og å la seg underholde. Det er 

viktig å få tillegge egne drømmer og fantasier i en åpen tekst. Samtidig kan en kanskje si at 

det får dramatiske konsekvenser for ens egen medbestemmelsesrett og personlige frihet om 

en ikke er i stand til en symptomatisk lesing av ”TV- shop”. Det oppstår et problem om man 

undergraver den nødvendige kompetansen for å avsløre medieuttrykks overtalende 

teknikker. Jeg vil for eksempel tro at ”TV- shop” i første omgang har de lite medietrente som 

målgruppe – at de mer medietrente vil avsløre teknikkene tidlig. På den annen side er det 

ikke sikkert at de samme forbrukerne setter spørsmålstegn ved at rusbrusprodusenten Frost 

sponser en russebuss. Om man leser sympatisk eller symptomatisk, er i stor grad 

kontekstavhengig. Henry Jenkins redegjør for hvordan annonsører i stadig større grad betaler 

for andre faktorer enn seertall. At programmet har etablerte fans, gjør programmet mer 

ettertraktet for annonsører. Fans er mindre kritiske enn sporadiske seere (Jenkins, u.t.).  

Literacy er en refleksiv kompetanse som setter de unge i stand til å være skapende og 

kreative, med erkjennelse av de strukturene som ligger til grunn for medienes ulike sjangere. 

Om unge anerkjenner seg selv som skapt av – og selv skapere av – kultur, så kan vi få en 

oppvoksende generasjon som er mer aktive og refleksive i sitt samspill med medier. Thomas 

Ziehe beskriver evne til navigering som mulighet for å yte motstand mot mediers bilde av 

hvordan ungdom skal være (Ziehe, 1989). De tre modelleserne har kunnskaper som kan 
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utvikles i retning av media literacy. Kikkeren har en velutviklet varhet for stemninger , 

følelser og mellommenneskelige relasjoner. Mens Regelrytteren har et sterkt fokus på 

verdiene som kommuniseres. Ofte vil Brukeren være den mest kompetente seeren, 

kompetent i den forstand at han ser ”spillet Idol”, men det vil ikke si at Brukeren er 

kompetent i et kritisk perspektiv. For annonsørene kan tvert imot Brukeren ses med det 

største potensialet for å kjøpe varer og tjenester.  

Jenkins gir eksempel på hvordan skolen kan stimulere til refleksiv mediebruk. Han tar 

utgangspunkt i undervisning om den amerikanske revolusjonen, og fremhever hvordan man 

kan trekke inn de revolusjonære og lojalistenes tilgang på informasjon: muntlige nettverk, 

aviser, pamfletter og lignende. Elevene kan reflektere over hvem som kontrollerte disse ulike 

kanalene, hvilken hastighet informasjon forflyttet seg i, før og nå. Og vurdere hvordan 

kommunikasjon mellom Europa og Amerika hadde innvirkning på hendelsene i Amerika. Så 

kan elevene diskutere hvordan konflikten ville utspilt seg i dag, hvor informasjon flyter i 

løpet av brøkdeler av et sekund. Jenkins legger vekt på at slike arbeidsmåter ikke behøver å 

flytte fokus bort fra den amerikanske historien, men snarere bidra til å knytte fortiden opp 

mot nåtiden (Jenkins, 2004) 

I en hverdag som er preget av mediebruk og hurtig flyt av informasjon, vil kravene til 

kompetanse og kunnskap forandres. Thomas Ziehe spår en fremtid der innholdslæringen 

erstattes med et sett vurderingskriterier som setter individet i stand til å vurdere moralske 

handlinger. En slik evne må støttes av en evne til å dekontekstualisere og forstå moralske 

sannheter annet enn bokstavelig (Ziehe, 2004, ss.160-162). Vurderingskriteriene som Ziehe 

beskriver kan forstås som en refleksiv komponent i en media literacy som er funksjonell i 

møte med utfordringene fra medieuttykk som Idol. En media literacy som er normativ i den 

forstand at evne til å være handlende i eget liv er et uttrykt mål.  

17.6 Media literacy gjennom egen produksjon av 
medieuttrykk 

 Konsum og produksjon av medier kan ses som to sider av samme sak. Ved selv å sette 

sammen medieuttrykk, og reflektere over hvordan man kan engasjere mottakeren, kan unge 

bygge media literacy. David Buckingham fremhever det kreative og skapende som en positiv 

og konstruktiv måte å stimulere til media literacy (Buckingham, 2003).  
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Både Buckingham (2003) og Cheng & McFarlane (2006) fremhever hvordan unges 

mediebruk stimulerer avanserte former for literacy. Og det må være et sentralt poeng for den 

formelle undervisningen å bygge på denne interessen for medieinntrykk som Idol, og 

stimulere  former for literacy som er funksjonelle i en mer normativ forstand. Med 

utgangspunkt i unges interesse for medier, og den kompetansen de allerede har tilegnet seg, 

bør skolen legge til rette for egen produksjon av medieuttrykk. Dette er ikke problemfritt, 

Buckingham tar som eksempel et prosjekt han selv var involvert i der elevene lagde en 

åpenbart voldelig og sexistisk film (Buckingham, 2003). Dette rører ved debatten om 

verdifulle og ikke-verdifulle medieuttrykk, hvor Kirsten Drotner skriver: ”Om alt er like 

gyldig er alt likegyldig”. Det finnes, i møte med digitale så vel som andre artefakter, 

mulighet til å lage mer eller mindre konstruktive uttrykk. Men dette er ikke et uløselig 

problem, det er de samme utfordringene skolen alltid har forholdt seg til, der noen skriver i 

boka og andre skriver på pulten. Alle de tre modelleserne vil opparbeide en kompetanse til å 

tolke medier, og denne kompetansen bør stimuleres og videreutvikles snarere enn å avfeies 

som unyttig kunnskap og bortkastet tid.  

Flere fremhever hvordan medieundervisning i større grad må fokusere på produktive og 

skapende evner. Ensidig kritisk analyse kan føre til at skolen støter de unge fra seg, og 

skaper et uoverkommelig skille mellom skolens signaler om mediebruk og hverdagslig 

praksis. Mange vil mene at det er skolens oppgave og danne en motvekt til de unges 

kommersialiserte hverdag, dette er et poeng, men faren er at skolen skaper et skille mellom 

skolekunnskap og hverdagskunnskap som gjør de unge ute av stand til å nyttiggjøre seg det 

de lærer på skolen. I klasserommet har elevene ofte større problemer med å beskrive hva de 

liker enn hva de ikke liker, nettopp fordi de unge har forventninger om at skolen er negative 

til mediebruk (Buckingham, 2003; Østerud, 2004). Mengden av tilgjengelige medier, og det 

faktum at utstyret unge trenger for å lage slike uttrykk, er langt rimeligere og mer 

tilgjengelig i dag enn før, bør legge til rette for at unge inspireres av mediene til selv å skape 

medieuttrykk. At dagens mediebilde er mindre preget av den enveiskommunikasjonen som 

kjennetegnet tidligere medieuttrykk, vil gjøre oss alle i større grad skapende. Alt tyder på at 

fremtidens medier fortsetter å bli mer interaktive, og dette vil fortsette å utfordre unges 

skapende evner. 

Henry Jenkins har gjort undersøkelser som viser at en tredjedel av de som stemte via sms i 

sammenheng med “American Idol”, aldri hadde sendt sms før (Jenkins, u.t.). Programmet 
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treffer bredt med et spekter av virkemidler og muligheter, og det kan være slående hvor 

engasjerte unge er i samspillet med medier i motsetning til på skolen. Det kan stilles 

spørsmål ved hvorfor man ikke bruker denne kunnskapen og interessen som katalysator for 

læring. Samtidig som jeg argumenterer for at oppdragerne bør videreutvikle literacies de 

unge har opparbeidet seg i møte med medieuttrykk som Idol, bør det være mulig å skille 

mellom kompetansene seerne har tilegnet seg, og programmet i seg selv. Man bør vise 

måtehold i bruk av kommersielle uttrykk i klasserommet. Idol har en alene kommersiell 

agenda, og man bør være forsiktig med å underbygge merkevarer i skoleregi. Det er viktig å 

tilby alternativer til kommersielle arenaer, og selv om ikke-kommersiell medieproduksjon 

kan ses som en naturlig oppgave for skolen, har skolen ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette 

for slike læringsaktiviteter. Forskning tyder på at egen produksjon i stor grad er begrenset til 

fritiden, og at skolen ikke bruker de digitale mulighetene de allerede har (Erstad, et.al, 2005). 

Refleksjon over hvordan man produserer et medieuttrykk vil bidra til en velutviklet media 

literacy. Konkret arbeid med kameraføring, formspråk og klipping kan skape refleksjon i 

situasjoner der man er mer passiv. Gjennom kreativt arbeid med medieuttrykk vil man også 

lære begreper for å beskrive sider ved den skapende prosessen, og igjen sider ved 

konsumpsjon av medieuttrykk som Idol. 
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18. Avslutning 

Min analyse av Idols flerstemmige budskap er inspirert av Norman Faircloughs Kritisk 

diskursanalyse (2001). Faircloughs metode har som mål å synliggjøre maktforhold og 

avsløre ideologier som har inntatt en common sense-posisjon i måten vi tenker og snakker 

på. Analysens tese om at Idol har vidt tolkningspotensiale, gjør det vanskelig å utskille én 

dominerende ideologi. Idol er ikke én aktør, men resultat av mange hensyn og mange 

stemmer. Det er tydelig at Idol er en kommersiell aktør som benytter kraftfulle teknikker for 

å appellere og overtale, men det blir for enkelt å personifisere Idol som maktutøver og 

forfekter av én ideologi. Analysen har forsøkt å sette fokus på hvor kompleks interaksjonen 

mellom unge og medier er, gjennom å synliggjøre programmet som flerstemmig.  

Henry Jenkins har i sin analyse av American Idol synliggjort hvordan Idol-konseptet har som 

agenda å tiltrekke seg flest mulig seere – at den største inntjeningen kommer ved å 

presentere et engasjert og trofast publikum for annonsørene (Jenkins, u.t.). Men annonsørene 

følger seerne, for at Idol skal lykkes må de først og fremst lage underholdende TV som 

appellerer bredt. Idol er eksempel på at det går an å treffe bredt uten å bli pregløs, gjennom 

et flerstemmig budskap. Dette er tydelig i lys av seertallene, avisoppslag og mengden 

deltakere. 

For å synliggjøre, eller sannsynliggjøre, det flerstemmige budskapet har jeg konstruert tre 

modellesere. De tre modelleserne, Kikkeren, Regelrytteren og Brukeren, orienterer seg etter 

henholdsvis subjektiverende, ontologiserende og estetiserende strømninger i vårt 

senmoderne samfunn (Ziehe, 1989). Kikkeren kjennetegnes ved et sterkt behov for nærhet. 

Dette behovet tilfredsstilles gjennom å bryte grenser til det private. Først ved å få innblikk i 

det man vanligvis ikke deler, føler Kikkeren nærhet. Regelrytteren kjennetegnes ved kravet 

om rettferdighet, på den måten at spillets regler følges og at kravene til prestasjon er mest 

mulig konsistente. Dette ønsket om stabilitet og fast mening kan gjenkjennes i det Ziehe 

beskriver som en ontologiserende strømning. Brukeren har gjort seg selv til et estetisk 

prosjekt, og skaper sin identitet gjennom en lek med sjangere, stiler og uttrykk. Han bruker 

Idol som en ressurs for selvutvikling, samtidig som han underholdes av å vurdere 

deltakernes evne til å nyttiggjøre seg mulighetene de blir tilbudt.  
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Fairclough (2001) legger i sin metode opp til at en Kritisk diskursanalyse skal belyse 

tekstens tilbakevirkende kraft på kulturen, i samsvar med synet på at det er en 

vekselsvirkning mellom tekst og kultur. Noen antakelser kan man gjøre på bakgrunn av 

analysen: først og fremst at Idol forsterker de kulturelle strømningene modelleserne bygger 

på. At modelleserne får oppmuntret og stimulert sin søken etter mening, og at de kulturelle 

strømningene som modelleserne er utskilt fra forsterkes. 

Ziehe forklarer at de kulturelle tendensene som de unge orienterer seg etter kan skape angst 

og negative reaksjoner i den grad de ikke mestrer å bruke senmodernitetens økte 

valgmuligheter konstruktivt. Idol kan i denne sammenhengen bidra til å øke fokuset på å 

skape seg selv, og de harde tilbakemeldingene kan skape enda større fallhøyde for dem som 

ikke mestrer frisettingen. Ziehe mener at narsissisme er en naturlig reaksjon på kravet om 

individualitet, men fremhever at narsissisme kan utnyttes positivt og negativt. Kikkeren 

representerer Ziehes markering av en subjektiverende tendens, og viser i likhet med de andre 

modelleseren positive og negative tendenser i møte med frisettingen. Den subjektiverende 

tendens kan øve opp empati og interesse for andres følelser, men fremhever også at ønsket 

om å komme nær andre, kan gå over i ekstremitet. Risikoen er at overmetthet av slike 

uttrykk gjør at folk blir lei, og fører til sarkasmer og forventninger til nye sarkasme. 

Brukeren, har ingen å skylde på om han mislykkes. Ansvaret for å gi seg selv mening kan bli 

en subjektiv belastning, det kan føre til indre motsetninger og ikke realisere potensialet for 

personlig vekst (Ziehe, 1989). 

Tendensene modelleserne orienterer seg etter, gir ulik kontekst for å gi medieteksten Idol 

mening. Dette er et poeng jeg har fremhevet gjennom hele analysen, og som har en rekke 

følger: Når en anerkjenner tolkningspotensialet i tekster (selv om noen tolkninger er mer 

sannsynlige enn andre jf. kap. 2), så faller en rekke av de tradisjonelle forestillingene om 

ungdoms samspill med medier på sin egen urimelighet. Når filmen om 50 cent ”Get Rich or 

Die Tryin” blir tatt av kinoplakaten fordi politiet ikke kan utelukke at filmen har drevet en 

ung mann til å begå drap (Thorkildsen, 2005a), undervurderes kompleksiteten i samspillet 

mellom ungdom og medier. Synet på ungdoms interaksjon med medier som overføring, bør 

ses som tilbakelagt. Vi må forholde oss til et mer relativistisk og kontekstavhengig syn på 

unges mediebruk. Dette stiller oss ovenfor nye utfordringer. Jeg har valgt å forholde meg til 

denne problematikken ved å markere behovet for å fokusere på literacy. Og tar blant annet 
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utgangspunkt i at tilgangen på medieinntrykk bare i beskjeden grad kan bremses, det kritiske 

filteret må i stadig større grad befinne seg hos den enkelte. 

Gjennom tekstanalyse av seks ekstrakter fra Idol 2005-sesongen har jeg forsøkt å gi 

eksempler på retoriske grep som skaper engasjement hos modelleserne:   

• Musikken har et intertekstuelt ekko med en viktig funksjon for seernes 
opplevelse 

• Merkevaren Idol uttrykkes og kan speiles i metaforen ”Jakten på en 
superstjerne”. ”Det skinnende vakre” er målet, og programmets suksess hviler 
på at jakten skal være vellykket – at programmet skaper en stjerne.  

• Konflikter mellom modellesernes interesser skaper temperatur og 
tolkningspotensial. Gjennom mulighetene for medbestemmelse/ interaktivitet 
blir denne funksjonen styrket.  

• Reality-virkemidler benyttes for å skape nærhet og engasjement i en 
talentkonkurranse. At programmet viser både frontstage- og backstage-
elementer (Meyrowitz, 1986) skiller Idol fra tradisjonelle talentkonkurranser.  

• Idol ironiserer og leker med sjangere. Det er tydelig hvordan programmet 
bygger opp spenninger mellom dommere, programledere og deltakere på 
bakgrunn av lek med konvensjoner. 

• Det konstrueres en naturliggjøring og en tautologisk fremstilling av Idol. For 
eksempel får Tor Milde hard kritikk for sine tilbakemeldinger, men ”Idol er 
Idol” – programkonseptet tas ikke opp til diskusjon. 

• Deltakernes evne til å skape seg selv som Idoler er en viktig del av seernes 
motivasjon for å se programmet.  

• De som absolutt ikke mestrer å kontrollere hvordan de fremstår på skjermen 
fremheves som underholdningsobjekter. Det skapes nærhet for å gjøre 
effekten sterkere.  

 

Med utgangspunkt i Idols flerstemmige uttrykk har jeg argumentert for at vi må investere i 

unges kompetanse til selv å tolke, snarere enn i undervisning om ”gode” og ”dårlige” 

medieuttrykk. Literacy beskriver en kompleks kompetanse som ikke har faste definisjoner – 

og er et begrep som kan utvikles til å beskrive sider ved interaksjonen mellom unge og 

medier som vi tidligere har hatt problemer med å uttrykke. Lankshear og Knobel (2006) 

understreker at literacy er et begrep uten fastsatt mening og at det er et poeng å ikke definere 

det en gang for alle, fordi innholdet i en funksjonell literacy er knyttet til konkrete 

læringssituasjoner – situasjoner som er i kontinuerlig forandring. Jeg har argumentert for at 

literacy-begrepet er en fruktbart innfallsvinkel for å snakke normativt om undervisning og 
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mediebruk. Og har med utgangspunkt i et sosiokulturelt syn på læring som situert, belyst 

aktiviteter som kan stimulere media literacies som utfordres i møte med Idol: 

• Kompetanse til deltakelse i gruppeprosesser der medieuttrykk skapes, 
kritiseres eller konsumeres. 

• Sjangerkunnskap. 
• Kunnskap om medierte uttrykksformer. 

• Å kunne bruke og forstå analytiske begreper og perspektiver som er fruktbare 
både for å konstruere og dekonstruere medieuttrykk.  

• Evne til refleksivitet i møte med medier. 
• Kunnskap om økonomiske forhold i medieindustrien. 

• Kunnskap om produksjon av medieuttrykk. 
• Kompetanse til selv å skape medieinntrykk.  

 
Analysens utgangspunkt var en tese om at Idols budskap er flerstemmig. Gjennom analysen 

har det blitt forsøkt tydeliggjort hvordan interaksjonen mellom Idol og dets seere blir 

overforenklet om vi forutsetter én aktør som trekker i snorene, eller ser Idol som overføring 

av ett enhetlig budskap. Det er nødvendig å anerkjenne Idol som et produkt av oss selv. Vi 

tillegger programmet mening ut fra egne ønsker og behov og det kreves en kompleks 

kompetanse, media literacy, for å være mediekritisk. Målet for medieopplæringen må være 

at hver og én i større grad blir bevisst eget mediebruk, og på den måten handlende i sitt eget 

liv. Det har gjennom analysen blitt tydelig at i en mediehverdag som blir stadig mer 

individualisert og kontekstavhengig, er evnen til å være mediekritisk avhengig av evnen til å 

være selvkritisk.  
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1 Analysen er basert på 2005-sesongen av Idol, som ble sendt i 29 episoder på TV2 (www.tv2.no) våren 2005.  

Ekstrakter fra episodene: 3, 12, 18, 20, 25 og 27 er transkribert for nærmere analyse. Idol-2005 ble produsert i 

Norge av Monster media (www.monstermedia.no), i samarbeid med Freemantle Media Operations 

(www.freemantlemedia.com). Produsent: Ingvild Daae. Executive produsent: Trond Kvernstrøm. Prosjektleder 

TV2: Rolf Wenell. Klipp fra programmene, informasjon om deltakerne med mer, er tilgjengelig på: 

http://pub.tv2.no/TV2/magasiner/idol2005/ (01.06.2006) 


