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Sammendrag  
Denne masteroppgaven er en casestudie av Supernytt, NRK Supers nyhetsprogram for barn. 

Ved å gjøre en kvantitativ nyhetsanalyse viser jeg hvilke nyhetskategorier som dominerer i 

Supernytt, og hvordan prioriteringen av disse skiller seg fra nyheter for voksne. Videre gjør 

jeg en kvalitativ innholdsanalyse av en konstruert nyhetsuke. Fokuset er her på programmets 

henvendelsesform. I siste del presenteres også resultater fra en fokusgruppe med barn i 

målgruppen, som gir et bilde av hvordan programmets publikum mottar og tolker 

programmets nyhetstekster. Oppgaven viser at nyhetskategoriene i Supernytt til en viss grad 

skiller seg fra voksennyheter. Programmet domineres i hovedsak av underholdende og 

opplysende nyheter. Videre viser oppgaven at nyhetene i programmet i stor grad er tilrettelagt 

målgruppen, blant annet ved å benytte seg av beroligende strategier, saker med positiv 

vinkling, samt bruk av et forenklet språk. Resultatene fra fokusgruppen viste blant annet at 

publikum var i stand til å gjenfortelle innholdet i nyhetstekstene med stor presisjon. Dette 

skiller seg fra funn gjort i resepsjonsstudier med et voksent nyhetspublikum, hvor 

respondentene i langt mindre grad var i stand til å gjenfortelle nyhetstekstenes innhold. 

 

Abstract 
This thesis is a case study of the children’s news program Supernytt, broadcasted on the 

channel NRK Super, which is a part of The Norwegian Broadcasting Corporation, NRK. 

Through a quantitative analysis the thesis examines which news categories dominate in 

Supernytt, and how these differ from news programmes intended on an adult audience. In part 

two, a qualitative content analysis of a random news week is presented. The analysis focuses 

on how the programme addresses its audience. The last part discusses results from a focus 

group with representatives from the audience. This is intended to describe how the audience 

receives and interprets the news texts in Supernytt. The thesis shows that the news in 

Supernytt are greatly facilitated towards their intended audience. This emerges clearly in that 

the show uses calming strategies, that the news always have a positive angle, and that the 

hosts and reporters use simplified language when presenting the news. The results from the 

focus group show that the audience was able to remember and explain the news with great 

precision. This differs from results from earlier studies with an adult audience, where the 

viewers were far less able to retell the news. 
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1 Innledning 
4. januar 2010 var en milepæl i norsk tv-historie. 50 år etter åpningen av Norsk 

Rikskringkasting (NRK) ble Supernytt lansert: et nærmest daglig nyhetsprogram for barn i 

Norge, som senere skulle etablere seg som en fast stolpe i barnekanalen NRK Supers 

sendeskjema. Tre år tidligere hadde NRK åpnet NRK Super, men det var ikke før i 2010 at de 

tok steget ut i nyhetsverdenen, og det i beste sendetid. Trass i tidligere forsøk på å etablere 

nyhetssendinger for barn var det ikke før med satsingen på Supernytt at NRK oppnådde varig 

suksess med egne nyhetssendinger for barnepublikummet. Det var også første gang at nyheter 

for barn ble produsert innenfor rammen av et flerplattformkonsept, altså for tv, radio og 

internett, i tillegg til å være utviklet med en helhetlig design og med sterk 

merkevaretilknytning til både kanalen NRK Super og allmennkringkasteren NRK.     

Formålet med denne oppgaven er å analysere denne første store satsingen på nyheter 

for barn innen norsk kringkasting fra tre perspektiver. Det første er et historisk perspektiv som 

ser på utviklingen av programmet innenfor allmennkringkasteren NRK. Det andre 

perspektivet er et nyhetsproduksjonsperspektiv som undersøker hvilke utvelgelseskriterier og 

nyhetsverdier som ligger til grunn for Supernytts sendinger. Det tredje perspektivet vil se på 

programmets formmessige og retoriske henvendelsesformer, samt undersøke kjennetegn ved 

resepsjonen av nyhetsprogrammet Supernytt i programmets målgruppe.     

Norge stod lenge i en særstilling når det gjaldt det sparsomme nyhetstilbudet for barn. 

I land som Sverige og Storbritannia, hvor allmennkringkastingstradisjonen kan sammenlignes 

med norske forhold, har barn hatt faste nyhetssendinger på tv i mange år, i Storbritannia helt 

siden 1970. Bakgrunnen for at det tok så lang tid før det ble etablert en fast nyhetssending for 

barn i Norge er sammensatt. Faktorer som økonomi og manglende plass på sendeskjemaet var 

noen av årsakene. Tanken bak en helhetlig satsing på et eget nyhetsprogram for barn hadde 

imidlertid eksistert i NRK i mange år, og da det digitale bakkenettet var ferdig utbygd, åpnet 

det seg en ny mulighet. Utbyggingen gjorde det mulig for NRK å etablere kanalen NRK 

Super (NRK3), som helt fra starten av planla å etablere et fast nyhetsprogram for barn. 

Likevel tok det tre år før planene ble en realitet. Allerede før programstart ble Supernytt møtt 

med skepsis, spesielt blant enkelte politikere som fryktet at programlederne ikke skulle være 

tilstrekkelig politisk nøytrale. Det skulle imidlertid vise seg at skepsisen stilnet, og etter ett år 

mottok Supernytt den første av flere priser for sin nyskapende nyhetsformidling. 



	   2	  

Jeg har ikke funnet noen norsk forskning på nyhetstilbud for barn eller på barn som 

nyhetspublikum. Dette har sammenheng med manglende produksjon av nyheter for barn, og 

forskningen speiler således empirien. Likevel er det påfallende at forskningen har vist så 

begrenset interesse for barn som nyhetspublikum. Denne studien ønsker derfor å bidra til et 

relativt understudert felt ved å analysere en programsjanger som ikke tidligere har fått plass 

hverken i norsk forskning på barn og medier eller i nyhetsforskningen.  

 

1.1 Problemstillinger 
Målet med denne oppgaven er å bidra til forskningen på et felt som til nå har vært lite 

utforsket innen medievitenskapen generelt, og innen norsk medieforskning spesielt, nemlig 

skjæringspunktet mellom nyhetsforskning og forskning på barn og medier. Dette er to felt 

som begge har lange tradisjoner, og oppgaven vil bygge på perspektiver fra begge felt.  

For å kunne gi et mest mulig helhetlig bilde av Supernytt er det utført analyse av 

programmets bakgrunn, innholdsanalyse av et utvalg sendinger, samt resepsjonsanalyse av 

nyhetstekstene. Hovedtyngden ligger riktignok på innholdssiden. De andre aspektene blir i 

hovedsak berørt i den grad det er nødvendig for å forklare programmets utvikling. Studien 

kombinerer slik tre forskjellige perspektiver i sine undersøkelser. 

For å belyse hvilke beslutninger som lå bak opprettelsen av Supernytt, er det viktig å 

sette programmet inn i en historisk sammenheng. Det historiske perspektivet vil se på 

bakgrunnen for Supernytt og forsøke å danne et bilde av hvorfor programmet ble etablert, 

samt hvor programmet plasserer seg i forhold til tidligere barneprogrammer i NRK. I 2007 ble 

det digitale bakkenettet i Norge en realitet. Var dette en utløsende faktor for utvikling og 

realisering av Supernytt, eller kunne programmet blitt en realitet uavhengig av det digitale 

bakkenettet? Deretter vil studien se på innholdssiden av programmet gjennom et 

nyhetsproduksjonsperspektiv. Dette er en kvantitativ analyse som undersøker programnivået.   

Hvilke nyhetskategorier dominerer og hvordan skiller prioriteringen seg eventuelt fra nyheter 

for voksne?  

Til sist ser studien på programmets formmessige og retoriske henvendelsesformer 

gjennom et publikumsperspektiv. Her er fokus på hvordan nyhetene blir presentert, samt på  

programledernes form og funksjon i programmet. I oppgavens siste del presenteres også funn 

fra en fokusgruppe med publikum i målgruppen, barn mellom 8 og 12 år, for å gi et bilde av 

hvordan programmet blir tolket og forstått av publikum. På bakgrunn av dette vil oppgaven 

undersøke følgende problemstillinger: 
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1 Hva var bakgrunnen for etableringen av Supernytt, og på hvilke måter representerte 

programmet en endring i NRKs barneprogramproduksjon? 

2 Hva kjennetegner nyhetssakene som presenteres i Supernytt, og hvilke nyhetskategorier 

er det som dominerer? 

3 På hvilke måter henvender programmet seg til målgruppen, hvilket syn på barn 

dominerer i sendingen? 

3.1 Hvordan tolker og forstår publikum programmet og dets nyhetstekster? 

 

1.2 Bakgrunn 
Med Supernytt har NRK for første gang oppnådd suksess med et nyhetsprogram spesielt 

tilrettelagt for den yngre delen av befolkningen, som også har klart å etablere seg i sendeflaten 

over tid. Det har tidligere blitt gjort forsøk på å produsere nyheter for barn, men da enten som 

innslag i andre programmer eller som programposter av mer magasinlignende art som ble 

sendt med relativt lange mellomrom. Særlig på 70-tallet kunne man se en satsing på 

nyhetsprogrammer for barn, men det var kun programmet Globus (sendt 1974-76) som ikke 

ble tatt av etter kort tid. Dette programmet ble imidlertid beskrevet som ”[…] et grenseløst 

magasin for jenter og gutter” (Hake, 2006, s. 33) med sendinger kun hver fjortende dag, og 

kan således ikke direkte sammenlignes med Supernytt. NRK prøvde senest i 1991 å etablere 

et eget nyhetsprogram, Nettopp, men dette ble stoppet etter ett års tid, hovedsakelig av 

økonomiske hensyn (Stokke, 2012). Det er altså over 10 år siden norske barn har hatt noe 

form for nyhetstilbud spesielt tilrettelagt for denne målgruppen. I 2013 er Supernytt inne i sitt 

tredje sendeår og har siden starten vokst både i sendetid (fra syv minutter til åtte minutter og 

30 sekunder) og antall ansatte i redaksjonen (fra én programleder til to) (Kaldestad, 2012). 

Hva barn bør og ikke bør se på tv er et gjentakende tema som diskuteres både av 

foreldre, medieforskere og politikere. Også da NRK Super i 2009 offentliggjorde at kanalen 

ville etablere et eget nyhetsprogram for barn ble det diskusjon. Selv om barn har hatt et eget 

nyhetstilbud i mange år i flere andre land var det delte meninger om slike nyhetssendinger 

burde etableres i en norsk kanal. Blant de som mente at Supernytt var et positivt tilskudd i 

programtilbudet for barn, var Siri Breistein, medieviter og redaktør for Barn i Byen. Breistein 

mente blant annet at barn ikke må skjermes for virkeligheten, men heller tilbys tilrettelagte 

forklaringer på hendelser i nyhetsbildet. I en kronikk i Bergens Tidende argumenterte hun for 

at Supernytt kan bidra til å gi barn et nytt verktøy til å forstå verden: ”Vi ser tendenser til noe 
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som kan være med å skape nye innfallsvinkler og politiske tema og til noe som kan bidra til å 

gi barn et nytt verktøy til å forstå verden” (Breistein, 2010). 

Blant kritikerne var Høyre-politiker Kristin Clemet som allerede før programmets start 

uttrykte sterk skepsis i et innlegg på sin egen blogg. Hun stilte blant annet spørsmål om 

hvorvidt Supernytt ville være politisk nøytralt (Clemet, 2009). Innlegget kom som en reaksjon 

på et intervju gjort med programleder for Supernytt, Benedicte Bendiksen, som uttalte til 

Dagsavisen (vedlegg åtte) at den politikeren hun har mest sans for er Jens Stoltenberg. 

”Poenget her er at NRK har skaffet seg enda en journalist som ikke greier å forholde seg 

nøytral... Stakkars barn”, var den umiddelbare reaksjonen fra Clemet. Flere politikere på 

høyresiden omtalte på 80-tallet NRK som ARK (Arbeiderpartiets Rikskringkasting). Det var 

FrP-politiker Carl I. Hagen som først benyttet denne omtalen etter det han mente var 

manglende interesse fra NRKs side for å dekke saker fra politikkens høyreside. Det at 

medieforsker Hans G. Bastiansen i 2008 fant et brev hvor NRK-kjendis Per Øyvind 

Heradstveit bekreftet at han var villig til å ta betalte oppdrag fra Arbeiderpartiet for å hjelpe 

partiet til å vinne valget, bidro ytterligere til å styrke denne oppfatningen blant politikere på 

høyresiden. Sett i lys av denne politiske slagsiden er ikke kritikken fra Kristin Clemet 

overraskende. Det skulle imidlertid vise seg at hverken skepsis eller kritisk debatt ville 

komme til å prege holdningen til Supernytt etter programstart. Noen få dager etter lanseringen 

anmeldte flere riksmedier programmet. Samtlige var positive til programmet, men noen 

uttrykte en forventning om flere tunge saker. Journalist Trude Ringheim i Dagbladet skrev 

blant annet: ”Nyhetsreportasjene er saker som angår barn direkte, sport, kultur og kuriosa. Det 

blir litt for snilt” (Ringheim, 2010). Det var imidlertid enighet blant anmelderne om at 

Supernytt var et kjærkomment bidrag i NRKs programtilbud for barn. Etter hvert ble 

Supernytt også løftet frem av psykologer og kriseeksperter som en anbefalt informasjonskilde 

for barn, spesielt når store, vanskelige nyhetssaker har dominert nyhetsbildet. Særlig var dette 

tilfelle under og etter Breivik-rettssaken i 2012. Høsten 2011 mottok programmet sin første 

pris; Redd Barnas barnerettighetspris. I begrunnelsen het det blant annet at programmet ble 

tildelt prisen for deres jobb for at barn skal få informasjon om saker de er opptatt av, og for at 

barn skal bli hørt: 

 
Redd Barna valgte å gi Redd Barna-prisen til Supernytt fordi de gir barn informasjon som er 
tilpasset dem, noe som er nødvendig for at barn skal kunne si sin mening. Supernytt er også en 
direkte kanal for at barn skal kunne bli hørt […] (ReddBarna.no, 2011). 
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Siden har programmet mottatt priser som NRKs journalistpris (NRK Super.no, 2011), samt 

Gullruten i 2011 for beste barneprogram. Programmet har riktignok også tidvis mottatt kritikk 

fra foreldre som er uenig i programmets dekning av enkeltsaker, uten at man har kunnet 

snakke om noen klagestorm. Dette viser at Supernytt på kort tid har gått fra å være et program 

som ble møtt med skepsis, til et program som anerkjennes både internt og eksternt.  

 

1.3 Et oversett felt innenfor medieforskningen 
Den britiske medieprofessoren David Buckingham omtaler feltet barn og tv-nyheter som et 

neglisjert felt innenfor medieforskningen. Han mener denne tendensen i all hovedsak skyldes 

at barn ikke har blitt regnet som et publikum for nyheter, hverken blant forskere eller tv-

kanaler (Buckingham, 1997). Dette har således ført til at forskningstilfanget på området er 

sparsomt, og det finnes derfor lite relevant forskning å bygge videre på. Det finnes ingen 

bidrag på dette feltet i Norge, bortsett fra et avsnitt i Eva Bakøys doktorgrad (1999) som gjør 

en kort analyse av nyhetsprogrammet Globus. I tillegg er Linn Cathrin Lorgen i gang med en 

doktorgrad som tar for seg Supernytt som case (Universitetet i Bergen, 2012). 

Ved å utvide horisonten til å inkludere bidrag fra utlandet, vil man imidlertid finne 

enkelte bidrag. De kanskje viktigste bidragene kommer fra den svenske medieforskeren 

Margareta Rönnberg og Buckingham. Rönnbergs bidrag, Från Barnjournalen via Lilla 

Aktuellt - till Häxan Surtants Rapport? (2010), er en omfattende komparativ studie av to 

svenske nyhetsprogrammer for barn; Barnjournalen (sendt fra 1978 til 1979) og Lilla Aktuellt 

(2007 / 2008). Rönnberg er i hovedsak opptatt av hva slags politikk- og demokratiforståelse 

programmene fremmer. Som en del av denne undersøkelsen gjorde forfatteren blant annet 

intervjuer med 94 barn i 10- og 11-årsalderen om hvordan de ser på tv-nyheter og politikk, 

samt utførte en kvalitativ og kvantitativ analyse av Lilla Aktuellt fra året 2008. Rönnberg fant 

i intervjuer med barna at de mente programmet var for kort, samt at de i liten grad forstod de 

forklaringer som ble gitt på vanskelige saker. I tillegg fant ikke barna Lilla Aktuellt like 

seriøst som nyhetene for voksne. I min studie vil det være interessant å se på i hvilken grad de 

samme tendensene gjør seg gjeldende i intervju med norske barn i 2012. 

David Buckingham (1997) gjorde en lignende undersøkelse da han utførte en 

komparativ studie av tre britiske nyhetsprogrammer for barn; BBCs Newsround, 

Nickelodoens Nick News og Channel One News. Buckingham finner blant annet at 

programmene fremstår som relativt konvensjonelle og at de med fordel kunne ha godt av en 

viss fornyelse (1997, s. 137). Han påpeker også at tidligere studier av voksnes resepsjon av 
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nyhetstekster har konkludert med at publikum forstår og husker relativt lite av det der ser på 

nyhetene, og han argumenterer derfor for at nyheter kan ses på som en ineffektiv måte å 

kommunisere informasjon på. Det vil være svært interessant å se om de samme tendensene 

gjør seg gjeldende i et program som Supernytt. Klarer programmet å formidle nyhetstekster 

som publikum forstår og husker? Begge de ovennevnte bidragene har vært en inspirasjon for 

utviklingen av denne masteroppgaven, og brukes aktivt til å diskutere oppgavens funn. 

 

1.4 Oppgavens struktur 
Denne oppgaven starter med å gi et oversiktsbilde over tidligere forskning innenfor feltene 

nyhetsforskning og forskning på barn og medier. Kapittel to forsøker å gi et bilde av dette. I 

kapittel tre vil studiens metodebruk gjennomgås. Dette kapittelet omhandler hvordan studiens 

data ble samlet inn og behandlet. Kapittel fire tar for seg NRK Supers og Supernytts 

fremvekst i et historisk perspektiv. Kapittel fem, seks og syv er studiens hovedkapitler. 

Kapittel fem er en kvantitativ nyhetsanalyse som søker å gi et bilde av hvilke nyhetskategorier 

Supernytt består av og hvordan disse prioriteres. Kapittel seks er en kvalitativ innholdsanalyse 

som ser nærmere på hvordan Supernytt henvender seg til sitt publikum, og hvordan dette 

reflekterer programmets syn på barn. Kapittel syv presenterer en resepsjonsanalyse av en 

fokusgruppe med publikum i programmets målgruppe. Her er fokus på hvordan publikum 

tolker og forstår programmets nyhetstekster. Oppgaven avrundes med kapittel åtte hvor 

studiens funn blir presentert og diskutert. 
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2 Teoretiske perspektiver 
Supernytt er et program som kan være vanskelig å plassere sjangermessig. Programmet er 

rettet mot et barnepublikum mellom 8 til 12 år og kan således betegnes som et barneprogram. 

Samtidig er innholdet av nyhetsmessig art og må derfor kunne plasseres innenfor 

nyhetssjangeren. Programmet er på mange måter en hybrid mellom disse to sjangrene, med en 

institusjonell forankring i allmennkringkasteren NRK. For å kunne plassere programmet 

sjangermessig, samt gi et bredt bilde av det, vil oppgaven studere Supernytt med 

utgangspunkt i tre perspektiver. For det første belyses Supernytt ut i fra et historisk perspektiv 

på allmennkringkastingen og dens satsing på barneprogrammer. Deretter ser oppgaven på 

programmet ut fra et innholdsperspektiv hvor en kvantitativ nyhetsanalyse av nyhetstekstene 

står sentralt. Den siste delen ser på programmet fra et publikumsperspektiv, med fokus på 

programmets henvendelsesform, samt publikums tolkning og forståelse av programmet og 

dets nyhetstekster. 

Kapittelet består av tre deler. Første del presenterer de teoretiske perspektivene som 

ligger til grunn for kapittel fire, som redegjør for bakgrunnen for opprettelsen av Supernytt og 

setter programmet i en historisk sammenheng. Denne delen vil være inspirert av tidligere 

forskning på allmennkringkasteren NRK og Barne-tv, og plasserer Supernytt i forhold til 

tidligere programmer rettet mot denne målgruppen. Deretter ser kapittelet på perspektiver 

kjent fra nyhetsforskningen. Tidligere forskning på tv-nyheter i Norge ligger til grunn for 

studiens analyse av Supernytts programnivå. Siste del av kapittelet vil ta for seg 

publikumsperspektivet. Her trekkes det spesielt frem forskning på programmer for barn. Disse 

perspektivene vil bli benyttet for å bedre forstå Supernytts henvendelsesform og hvilket syn 

på barn som dominerer i programmet. 

 

2.1 Allmennkringkasteren NRK 
Som lisensfinansiert allmennkringkaster står NRK i en særstilling sammenlignet med de 

øvrige norske medieinstitusjonene. Den økonomiske fordelen NRK har med lisensinntekter 

som hovedinntektskilde innebærer at medieinstitusjonen ikke har det samme kravet til 

økonomisk inntjening som reklamefinansierte medieinstitusjoner. I bytte mot dette privilegiet 

har NRK en rekke forpliktelser, deriblant kravet om å tilby programmer for brede og smale 

befolkningsgrupper. Barneprogrammer står sentralt i denne definisjonen sammen med tilbud 

for minoriteter som samiske befolkninger og innvandrere.  
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For å bedre forstå bakgrunnen for opprettelsen av NRK Super og programmet Supernytt vil 

jeg her kort presentere hva som i hovedsak skiller NRK fra andre allmennkringkastere i 

Norge, samt hvilke privilegier og forpliktelser som kjennetegner statskanalen. 

 

2.1.1 NRKs privilegier og forpliktelser  

Begrepet allmennkringkasting kan forstås på ulike måter (Halse og Østbye, 2003, Syvertsen, 

1997). Historisk sett har det vært knyttet til offentlige, lisensfinansierte monopol som BBC i 

Storbritannia, SVT i Sverige og NRK i Norge. Britiske BBC har på mange måter fungert som 

en rollemodell for utviklingen av allmennkringkastingen i Europa (Enli et al., 2010, s. 29). 

Siden opprettelsen i 1924 var tanken bak BBC at institusjonen skulle oppfylle følgende 

samfunnsoppdrag: ”to inform, educate and entertain”. Målet var at selskapet skulle gi 

publikum ”[…] tilgang til kvalitetsinnhold som bidro til å heve kompetansen og 

kunnskapsnivået i samfunnet” (Enli et al., 2010, s. 29). Denne tankegangen har også inspirert 

utviklingen av allmennkringkastingen i Norge.  

I Norge var NRK enerådende som allmennkringkaster frem til TV 2 ble etablert i 

1992. Da fikk imidlertid også TV 2 konsesjon som allmennkringkaster, noe som innebar at 

kanalen fikk enerett til riksdekkende, kommersielle sendinger. Konsesjonsvilkårene inneholdt 

blant annet krav til distribusjon, organisering, lokalisering og programinnhold (Syvertsen, 

1997, s. 36). TV 2 er, til forskjell fra NRK, privateid og finansieres av reklame. Dermed ble 

allmennkringkasterbegrepet utvidet til å omfatte også reklamefinansierte kanaler. Ifølge 

Syvertsen (1997) har denne utviklingen bidratt til endringer i måten allmennkringkasting 

forstås på. Hun tar utgangspunkt i begrepet public service (den engelske betegnelsen) når hun 

gir forslag til tre ulike måter å forstå begrepet på (Syvertsen, 1997, s. 37-38):  

Public service/offentlighet: Som et offentlig gode som skal være tilgjengelig for alle til 

en rimelig pris. Her ser man på allmennkringkasting som et gode som inkluderer hele 

befolkningen, uansett alder, sosial status eller bosted. Dette avhenger av at prisen på produktet 

er fastsatt til en makspris som man anslår at hele befolkningen har mulighet til å ta seg råd til. 

Public/offentlig: En allmennkringkaster har ansvar for å fremme samfunnets dialog 

med seg selv og tilby et mangfold av programmer. Denne måten å se på allmennkringkastere 

på kan tolkes som et ønske om allmennkringkastere som et forum for offentlig debatt. 

Gjennom en åpen, offentlig debatt, samt et mangfold av programmer, kan publikum utdannes 

og informeres om det som skjer i Norge og verden for øvrig. 
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Public/publikum: ”Kringkasting i publikums tjeneste”. Denne definisjonen gir publikum 

makten, og er kanskje spesielt aktuell for reklamefinansierte allmennkringkastere. Disse er 

avhengige av en viss andel seere for å kunne selge tilstrekkelig med annonser. Blir ikke 

publikums ønsker tilfredsstilt, ser de ikke på kanalen, noe som vil føre til at kanalen ikke 

får solgt tilstrekkelig med reklame.  

Samtlige tolkninger av begrepet kan benyttes i en beskrivelse av norske 

allmennkringkastere. Både reklamefinansierte allmennkringkastere og den statlige 

allmennkringkasteren NRK skal være tilgjengelig for hele befolkningen og de skal tilby et 

mangfold av programmer. Den kanskje største forskjellen ligger i definisjonen som setter 

publikum i sentrum. Mens TV 2 er avhengig av en viss seerandel for å lokke annonsører til 

kanalen, handler NRKs forhold til seerne i større grad om å ha en høy nok seerandel til å 

kunne legitimere sine lisensinntekter. Likevel kan NRK i større grad tillate seg å sende 

programmer med langt lavere seertall enn kommersielle kanaler, da NRK har langt flere og 

mer detaljerte forpliktelser knyttet til sin status som allmennkringkaster enn hva de 

kommersielle allmennkringkasterne har.   

Hovedforskjellen mellom de privateide allmennkringkasterne, som TV 2 og P4, og 

statlig eide NRK, er i hovedsak eier- og finansieringsformen (Halse og Østbye, 2003, s. 265). 

NRK er en offentlig kringkaster eid av staten og bedriften er organisert som et statlig 

aksjeselskap, hvor staten er aksjeeier. Den har, som den eneste i landet, lisensfinansiering 

som hovedinntekt. Dette betyr at alle som er i besittelse av et tv-apparat er forpliktet til å 

betale en årlig avgift til NRK. På denne måten er kanalen sikret inntekter og er i prinsippet 

uavhengig av markedet. Mens de privateide allmennkringkasterne har som mål å skape 

overskudd for sine eiere, er NRKs hovedoppdrag å gi et bredt medietilbud til hele den norske 

befolkningen (NRK.no, 2009a). Det er forventet at NRK skal være noe annet enn de 

kommersielle kanalene og at de skal ha en klar ikke-kommersiell profil (Syvertsen, 1997, s. 

55). Like fullt konkurrerer NRK om de samme seerne som de kommersielle aktørene, de 

ønsker høye seertall, og selger også egne spin off-produkter gjennom sitt datterselskap NRK 

Aktivum. Det kan derfor diskuteres hvorvidt NRK i realiteten er en ikke-kommersiell 

institusjon. Det klareste skillet mellom NRK og de øvrige institusjonene er derimot 

finansieringsformen. Mens TV 2 er avhengig av reklameinntekter fra annonsørene er NRK i 

langt større grad sikret økonomisk ved de årlige lisensinntektene, fastsatt av staten. Tidligere 

hadde TV 2 enerett på å sende riksdekkende tv-reklame. Etter hvert ble imidlertid denne 

retten mindre verdt, ettersom ulike distribusjonsnett økte sin kapasitet, samt at bakkenettet 

ikke lenger ga TV 2 enerett på å sende riksdekkende tv-reklame. Dette innebar at da TV 2 
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skulle reforhandle sin konsesjonsavtale i 2009 var det en forventning om et nytt privilegium. 

Resultatet ble at TV 2 fikk status som formidlingspliktig allmennkringkastingskanal, noe som 

innebar at distributørene ble pålagt å formidle kanalen, og dermed også betale for dette (Enli 

et al., 2010).  

Felles for alle de kommersielle allmennkringkastere i Norge er forpliktelsene som er 

bundet til privilegiet å ha konsesjon som allmennkringkaster. Både TV 2 og P4 har 

konsesjonsavtaler med Kulturdepartementet. Dette betyr at de tar på seg visse forpliktelser i 

bytte mot spesifikke privilegier (Enli et al., 2010, s. 56). NRK har ikke konsesjon på samme 

måte som de private aktørene, men er i kraft av å være en statlig mediebedrift bundet til egne 

regler vedtatt av staten. Ifølge Syvertsen (1999) kan man dele forpliktelsene for samtlige inn i 

tre kategorier: ”De skal dekke hele landet, de skal ha et variert og mangfoldig programtilbud 

og de skal bidra til å styrke norsk identitet, kultur og demokrati” (Syvertsen, 1999, s. 152). 

Både TV 2 og NRK skal nå ut til hele landet, noe som sikres ved at distributørene er forpliktet 

til å formidle kanalene. Forpliktelsene om å tilby et variert og mangfoldig programtilbud, 

samt bidra til å styrke norsk identitet, kultur og demokrati, er derimot en noe mindre konkret 

forpliktelse. Hva dette innebærer i praksis er ganske forskjellig fra NRK til TV 2. Mens 

NRKs forpliktelser er nedtegnet i detalj, er TV 2s konsesjonsvilkår noe mer generelle.  

TV 2s konsesjonsvilkår innebærer blant annet at hovedkanalen forplikter seg til å tilby 

daglige nyhetssendinger, en viss andel norskspråklige programmer, samt formidle norsk film- 

og tv-drama (Regjeringen.no, 2010). Det er også et krav om at kanalen skal tilby 

norskspråklige programmer for barn og unge. Dette kravet er imidlertid redusert fra ”daglige 

norskspråklige sendinger for barn under 12 år” (Regjeringen.no, 2001) i avtaleperioden 2003-

2009, til: ”ukentlige norskspråklige program for barn”, samt: ”jevnlige norskspråklige 

program for unge” i avtalen som gjelder perioden 2011-2015 (Regjeringen.no, 2010). I tillegg 

til dette kommer et lokaliseringskrav som sier at hovedkontoret skal ligge i Bergen.  

Staten, ved Kulturdepartementet, definerer NRKs forpliktelser og rettigheter gjennom 

Lov om kringkasting, en NRK-plakat og egne vedtekter for aksjeselskapet NRK (NRK.no,  

2009b). NRK-plakaten ble opprettet i 2007 som et forsøk på å klargjøre og definere kanalens 

rolle i forhold til andre allmennkringkastere. Denne sammenfatter hvilke plikter NRK som 

lisensfinansiert allmennkringkaster forventes å oppfylle. Plakaten kan oppsummeres i seks 

hovedpunkter: NRK skal understøtte og styrke demokratiet, NRKs tre hovedkanaler skal være 

allment tilgjengelig, kanalen skal styrke norsk språk, identitet og kultur, det skal etterstrebes 

høy kvalitet, mangfold og nyskaping, allmennkringkastingstilbudet skal være ikke-

kommersielt, og det skal ha et attraktivt innholdstilbud på internett, mobil-tv med mer. 
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(Regjeringen.no, 2012). Går man nærmere inn på NRKs vedtekter finner man i §15 

underpunktene h) og i) som sier:  

 

h. NRK skal bidra til utdanning og læring, herunder tilby innhold tilrettelagt for skoleverket. 

i. NRK skal fremme barns rett til ytringsfridom og informasjon, og skjerme barn mot skadelige 
former for innhold. NRK skal ha daglige norskspråklige programmer for barn under 12 år, 
jevnlige norskspråklige programmer for unge, og jevnlige programmer for barn og unge på 
samisk (NRK.no, 2009b). 

 

Selv om NRK flere ganger har forsøkt seg på nyhetsformidling for barn, var det ikke før 

Supernytt ble etablert at barn virkelig fikk et eget tilbud som kunne sies å oppfylle disse 

punktene. Programmets formål er som paragrafen sier, å informere og opplyse barn om hva 

som skjer i Norge og verden for øvrig, men samtidig skjerme dem mot det verste og potensielt 

skadelige innholdet. Etableringen av NRK Super og Supernytt må også ses i sammenheng 

med den økende konkurransen i markedet for øvrig. Da barnekanaler som Nickleodeon og 

Disney Channel ble tilgjengelig på det norske markedet kunne ikke lenger NRK sitte stille og 

se på at disse tok stadig større markedsandeler i målgruppen 2 - 12 år, uten å kunne tilby et 

tilbud av tilsvarende art. For å kunne være et reelt ikke-kommersielt tilbud til norske barn 

måtte også NRK kunne tilby en egen barnekanal, på lik linje med de kommersielle 

konkurrentene. Opprettelsen av NRK Super og Supernytt kan slik sett ses som et strategisk 

grep fra NRKs side for å kunne legitimere sin virksomhet i et marked med økende 

konkurranse om barneseerne. Opprettelsen av en egen barnekanal gjorde det også enklere for 

kanalen å levere programmer som svarer til kravene i NRK-plakaten, da de nå fikk et langt 

større spillerom, i form av blant annet utvidet sendetid og større redaksjon. 

Til tross for at både NRK og TV 2 har en rekke forpliktelser og privilegier knyttet til 

sin status som allmennkringkaster, vil NRK bli kikket ekstra nøye i kortene, all den tid 

kanalen er statlig eid og har en helt spesiell finansieringsform (Syvertsen, 1999). Dette 

kommer kanskje tydeligst til uttrykk med tanke på kravene som stilles til programinnhold. 

Mens NRK er forpliktet til å tilby daglige norskspråklige programmer for barn under 12 år, 

sier TV 2s konsesjonsvilkår at kanalen kun er forpliktet til å tilby ukentlige norskspråklige 

programmer for barn. Når det samtidig er et uttalt mål for NRK å være et reelt alternativ til de 

kommersielle kanalene, ble det i takt med økende kommersiell konkurranse mer og mer 

aktuelt å opprette en egen barnekanal. Dette vil beskrives nærmere i kapittel fire. 
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2.1.2 Behovet for lisenslegitimering øker 

Til tross for at NRK ikke er avhengig av et stort publikum for å lokke annonsører til å kjøpe 

tilstrekkelig reklametid, slik de kommersielle kanalene er, vil likevel en bred seeroppslutning 

være viktig for å kunne legitimere den spesielle finansieringsformen (Halse og Østbye, 2003, 

s. 150). Helt siden NRKs monopol som allmennkringkaster ble brutt på 1980-tallet har 

behovet for lisenslegitimering vokst i takt med den økende konkurransen fra de kommersielle 

kanalene. For å kunne fortsette å fungere som et samlingspunkt for nasjonen ble NRK nå i 

større grad enn tidligere avhengig av høy seeroppslutning. Syvertsen (1997) foreslår tre 

grunner for hvorfor seeroppslutning vil være viktig også for NRK: Psykologisk vil det være 

viktig, da seertall tydelig sier noe om hvem som lykkes og ikke. Prinsipielt vil det være viktig 

for å forsvare lisensfinansieringen: det ville vært vanskelig å forsvare lisensfinansiering av en 

kanal med lave seertall. Til slutt vil en høy seeroppslutning i seg selv gjøre kanalen mer 

konkurransedyktig, ved at den lettere kan skaffe seg programrettigheter og attraktive 

programledere (Syvertsen, 1997, s. 17). Syvertsen peker på at denne jakten på seere blant 

annet kan føre med seg en høyere prioritering av program ”som erfaringsmessig trekker høye 

seertall: nyheter og aktualiteter, sport, underholdning og populærfiksjon” (Syvertsen, 1997, s. 

17). I kampen mot den økende konkurransen har NRK blant annet satset på flere kanaler og et 

bredere programtilbud for å lokke seerne til kanalen og slik ivareta rollen som samlingspunkt 

(Halse og Østbye, 2003, s. 266). Ifølge Hasle og Østbye (2003) vil det være viktig for NRK å 

være og bli oppfattet som ”[…] en viktig institusjon i nyhetsformidling og debatt: det vil si en 

institusjon som er med på å sette saker på dagsordenen […]”, da helst til et stort publikum.  

 Som oppgaven senere vil vise har Supernytt på kort tid blitt et anerkjent program, både 

eksternt og internt. Det har blant annet mottatt flere priser, og fremheves også i NRKs 

årsrapporter både i 2010 (NRK.no, 2010) og 2011 (NRK.no, 2011). I fremstillingen av 

Supernytts historie vil jeg se nærmere på hvordan programmet forholder seg til det faktum at 

de er en del av allmennkringkasteren og institusjonen NRK. 

 

2.2 Et neglisjert felt innenfor nyhetsforskningen 
Oppgavens kvantitative innholdsanalyse av Supernytt plasserer seg innenfor nyhetsanalyse og 

støtter seg til teorier og perspektiver fra forskning på nyhetsprogrammer for voksne. Fokus vil 

være på hvilke nyhetskategorier som dominerer i sendingene, samt hva som kjennetegner 

nyhetssakene. Til tross for at det finnes flere store bidrag innenfor nyhetsforskningen er det 

sjelden barn som nyhetspublikum som har stått i fokus. Både nasjonalt og internasjonalt er 
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barn og tv-nyheter foreløpig et mangelfullt felt innenfor medieforskningen. I Norge finnes 

ingen store studier av barn og nyhetsprogrammer for dette publikummet. Internasjonalt er 

heller ikke tilfanget stort. Medieprofessor David Buckingham kaller det et neglisjert felt 

innenfor medieforskningen og mener denne tendensen i hovedsak skyldes at barn tradisjonelt 

ikke har blitt regnet som et signifikant publikum for nyheter, hverken blant forskere eller tv-

stasjoner (Buckingham, 1997). Nyheter blir gjerne regnet som et felt barn selv anser for å 

være kjedelig og som tilhører den voksne verdenen. Flere europeiske land har hatt 

nyhetsprogrammer for barn i mange år, i Storbritannia helt siden 1970. Likevel er det også 

internasjonalt gjort få studier på denne nyhetssjangeren. Det finnes imidlertid enkelte studier 

av BBCs nyhetsprogram for barn. ”Making It Our Own”: BBC Newsround Professionals and 

Their Efforts to Build a News Agenda for the Young av Julian Matthews er en av de siste 

studiene som har blitt publisert (2009). Det finnes også noen nederlandske studier som 

Violence and consolation: September 11th 2001 covered by the Dutch children´s news (Van 

Der Molen og De Vries, 2003), samt en studie av hvordan Nickelodeon og deres 

nyhetsprogram Nick News portretterer jenter og kjønn; Girls Rule!: Gender, Feminism, and 

Nickelodeon (Banet-Weiser, 2004).  

 

2.2.1 Nyhetsstudier 

I oppgavens nyhetsanalyse av Supernytt fokuseres det på hva slags nyheter som blir presentert 

og hva som kjennetegner disse. Men hva er egentlig en nyhet og hvordan blir den til? Det har 

gjennom tidene vært lansert flere forskjellige teorier rundt akkurat dette. Tidligere var 

nyhetsforskningen dominert av overføringsperspektivet (Helland og Sand, 1998). Ut fra dette 

ståstedet ser man på nyheter som informasjon som overføres fra sender til mottaker. 

Nyhetsmediene får en portvaktfunksjon ved at de definerer og sorterer hva publikum skal få 

se og høre i en endeløs strøm av hendelser. Man har imidlertid i stor grad gått bort fra 

overføringsperspektivet, og har i nyere tid i større grad konsentrert seg om hvordan nyhetene 

er konstruert. Dette innebærer at man er opptatt av hvordan en hendelse konstrueres til å bli 

en nyhet, både i produksjonsinstanser, i budskapsinstanser og hos mottakerne. Man har altså i 

stor grad gått bort fra tanken om at en nyhet bare passivt kan overføres fra en sender til en 

mottaker. I stedet studerer man nå produksjonen av nyheter som en sammensatt prosess. Det 

er flere måter å gripe an en nyhetsanalyse. Denne oppgavens nyhetsanalyse har latt seg 

inspirere av Waldahl og hans medforfatteres komparative studie av nyhetssendingene i TV 2 

og NRK (Waldahl et al., 2002). Her vektlegges blant annet hvilke nyhetskriterier som 
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vektlegges, samt hvilke nyhetskategorier som dominerer i sendingene, noe også denne studien 

er opptatt av.  

 

2.2.2 Omdiskuterte nyhetskriterier 

Nyhetsprogrammer på tv er forbundet med visse forventninger og konvensjoner. Når 

publikum slår på Dagsrevyen forventer de å få presentert dagens viktigste hendelser fra inn- 

og utland. Disse blir gjerne presentert i en nøktern tone av nyhetsankere som ikke gir uttrykk 

for sine egne meninger om saken, men som skal se til at begge sider av en sak blir presentert.  

Tv er kanskje det nyhetsmediet som har størst makt til å definere verden for sitt publikum. 

Dagsrevyen har gjennom flere tiår hatt status som en av de mest ”autoritative nyhetskildende i 

Norge” (Hagen, 19993, s. 135). Programmet har riktignok en reell konkurrent i TV 2s 

nyhetssendinger og har derfor ikke den voldsomme makten de hadde da NRK var et monopol. 

Supernytt vil derimot bli stående i en monopolsituasjon, all den tid det ikke finnes andre 

nyhetsprogrammer for barn på norsk tv, og programmet har derfor ikke noen reelle 

konkurrenter.   

Tv er for mange den viktigste nyhetskilden i hverdagslivet, og nyhetssendingene kan 

slik sett sies å være en institusjon i den moderne offentligheten (Waldahl et al., 2002, s. 15). 

Derfor får nyhetene også en voldsom definisjonsmakt når det gjelder hvilke hendelser som 

anses å være nyheter og ikke. En hendelse er ingen nyhet i seg selv før en journalist har 

bearbeidet den og bestemt at det er en nyhet. Med en så stor definisjonsmakt følger høye 

forventninger og krav til produksjon og innhold. Tradisjonelle nyhetsprogrammer som 

Dagsrevyen og ”TV 2 Nyhetene” vil i arbeidet med sine sendinger jobbe ut i fra et sett med 

tradisjonelle nyhetskriterier. Nyhetsprogrammer for barn er imidlertid en relativt ny sjanger,  

og det vil være interessant å undersøke hvorvidt Supernytt har utviklet egne nyhetskriterier i 

sitt daglige nyhetsarbeid, eller om det er de tradisjonelle nyhetskriteriene som brukes som 

rettesnor også her. Nyhetskriteriene er ment å si noe om hva som skal til for at en hendelse 

skal bli til en nyhet. Dette er ikke absolutte krav, men det er gjerne noe som ligger i bakhodet 

når en journalist bestemmer seg for om en hendelse skal bli en nyhet eller ikke. Blant de mest 

omtalte studiene av nyhetskriterier er Johan Galtung og Mari H. Ruges artikkel The Structure 

of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four 

Norwegian Newspapers (1965). Her analyseres tre internasjonale kriser, Kongo 1960, Cuba 

1960 og Kypros 1964, i fire forskjellige norske aviser med ulik politisk tilknytning. 

Forfatterne benyttet seg av en omfattende kvantitativ innholdsanalyse hvor de testet fire 
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forskjellige hypoteser. Studien fikk stor utbredelse i den skandinaviske og internasjonale 

faglitteraturen om emnet (Hjarvard, 1993, s. 44). Imidlertid har den også måttet tåle mye 

kritikk, spesielt for å være for psykologisk orientert, for å være for opptatt av den enkelte 

journalists oppfatninger, samt for å være for generell i sine teser (Eide, 1992, s. 68). All den 

tid dette er et verk som har vært mye omdiskutert og referert til i faglitteraturen, er det likevel 

interessant å dvele litt ved Galtung og Ruges studie. Forfatterne fant 12 kriterier som de 

mente beskrev hva som gjorde at hendelsene ble til nyheter. Waldahl og hans medforfattere 

(2009) tolker kriteriene slik: ”1: Frekvens: Hvis en begivenhet utvikler seg med samme 

frekvens som avisens utgivelsesfrekvens, er sjansen for å bli en nyhet større. 2: Intensitet: Et 

blodig mord har større intensitet enn et giftmord. 3: Entydighet: Flertydige begivenheter kan 

ikke konkurrere med det enkle, lettforståelige og mer entydige. 4: Kulturell nærhet: 

Begivenheter fra kulturelt nærstående og dermed lettere forståelige områder prioriteres over 

det fremmedartede. 5: Konsonans: Nyheter som selvoppfyllende profetier. 6: Overraskelse: 

det nye, spesielle og uventede. 7: Kontinuitet: Historier som allerede er i gang og utvikler seg. 

8: Komposisjon: En avis komponeres av både tunge og lette nyheter, den såkalte mix. 9: 

Elitenasjoner: USA har eksempelvis høyere prioritering enn Egypt. 10: Elitepersoner: 

Handler en sak om høystatuspersoner er sjansen for utvelgelse større. 11: Personfokusering: 

nyheter som kan fortelles gjennom personer kommer lettere med. 12: Negativ: negative saker 

prioriteres over positive”. Galtung og Ruge utarbeidet så fem hypoteser ut i fra disse 

kriteriene, blant annet at jo flere av disse kriteriene en hendelse oppfyller, jo mer sannsynlig 

er det at hendelsen blir en nyhetssak, og jo viktigere blir saken (Waldahl et al., 2009, s. 66 / 

Eide, 1992, s. 65).  

Til tross for at det i kjølvannet av lanseringen av disse kriteriene fulgte både hyllest og 

kritikk, har de levd videre blant journalister som en slags pekepinn i det daglige 

nyhetsarbeidet. Flere medieforskere har imidlertid forsøkt seg med nye versjoner av 

kriteriene, men det er spesielt fem kriterier som står igjen som viktig for det journalistiske 

arbeidet og som fremheves i ulike lærebøker (for eksempel Østlyngen og Øvrebø, 1998 og 

Njaastad, 1999): Vesentlighet, sensasjon, identifikasjon, aktualitet og konflikt. Waldahl og 

hans medforfattere definerer kriteriene slik: En sak er vesentlig når den tar opp spørsmål som 

er relevante og viktige for publikum. Saken må gjerne være sensasjonell, i kraft av å være 

uvanlig og uventet. Det er viktig at publikum identifiserer seg med hendelsen eller noen av 

aktørene i den, og til sist er konflikt et viktig kriterium, særlig hvis uenighetene kan 

personifiseres (Waldahl et al., 2002, s. 37-38). For et medium som tv vil det i tillegg være 
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viktig at nyheten kan bildelegges godt, det vil si at man har tilgang på levende bilder fra 

saken, gjerne direktebilder.  

 

2.2.3 Nyhetsterskelen 

I tillegg til kriteriene nevnt overfor er det flere momenter som spiller inn for om en hendelse 

blir en nyhet eller ikke. Nyhetsterskelen er et av momentene som i mange tilfeller være 

avgjørende. Martin Eide definerer nyhetsterskel som ”den barrieren andre nyheter danner for 

en ny kandidatsak” (Eide, 1992, s. 71). Hvis tilfanget på hendelser er stort vil det være 

vanskeligere for den enkelte hendelse å slippe gjennom som en nyhet. En nyhetssending skal 

uansett tilfang på hendelser fylles med et visst antall saker. Er det et fåtall gode kandidater til 

å fylle nyhetssendingen vil dermed terskelen for at en hendelse skal bli til en nyhet være 

lavere. Eide mener derfor at det er umulig å utarbeide faste regler for hvilke typer hendelser 

som blir en nyhet. Han argumenterer for at nyhetsvurderingen avhenger av hvor mange 

hendelser som finner sted samtidig og av hva slag hendelse det er snakk om. Et annet viktig 

og kanskje avgjørende moment vil være mediet saken skal presenteres i (Eide, 1992, s. 72). 

De fleste lokalavislesere kjenner til at saker som slås stort opp i lokalpressen ikke 

nødvendigvis når rikspressen. Det samme kan man tenke seg vil være tilfelle i Supernytt. En 

sak i Supernytt om barn som lærer å svømme vil ikke nødvendigvis bli vurdert som viktig, og 

riktig, for Dagsrevyens publikum, og omvendt.  

Nyheter for barn er foreløpig en relativt ny sjanger i Norge. Det finnes derfor ingen 

forskning som har identifisert egne nyhetskriterier for denne sjangeren. Som denne oppgaven 

vil vise, støtter Supernytt seg derfor på de tradisjonelle nyhetskriteriene kjent fra forskning på 

nyheter for det voksne publikum. Det skal likevel vise seg at denne nye sjangeren krever en 

viss tilpasning av de tradisjonelle kriteriene. 

 

2.2.4 Nyhetskategorier 

I enhver nyhetsredaksjon, det være seg på tv eller i en avis, vil nyhetssakene kunne deles inn i 

nyhetskategorier. Begrepet nyhetskategori brukes her som samlebetegnelse for nyhetssaker av 

samme art. Prioriteringen av disse vil kunne si noe om hvilken nyhetsprofil programmet eller 

avisen har. Er programmet først og fremst en formidler av politiske saker, eller er det kanskje 

kultur og underholdning som dominerer? Waldahl og hans medforfattere studerer nettopp 

dette når de gjør en komparativ analyse av nyhetssendingene i TV 2 og NRK (Waldahl et al., 

2002). Det samme gjorde Helland og Sand i 1998, men da man her benyttet ganske andre 
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nyhetskategorier enn hva denne oppgaven gjør, vil det være mest fruktbart å låne øye til 

Waldahls studie. I denne studien analyseres programmene ut i fra et innholdsperspektiv. Man 

er blant annet opptatt av hvilke nyhetskategorier som dominerer i de respektive kanaler, og 

om man ut fra dette kan si noe om hvorvidt det norske folk blir tilbudt forskjellige typer 

nyheter. Waldahl og hans medforfattere konkluderer med at kanalenes nyhetsprofiler er meget 

like (Waldahl et al., 2002, s. 290). Det er imidlertid politiske spørsmål som dominerer, med 

godt over en fjerdedel av alle nyhetene. Deretter følger nyheter om sosiale spørsmål, mens 

den minste kategorien er featurestoff (Waldahl et al., 2002, s. 288). To tredjedeler av 

nyhetene dreier seg om norske forhold, mens den resterende delen omhandler verden utenfor 

Norge. Forfatterne konkluderer her med at TV 2 ikke har gitt publikum andre tv-nyheter, men 

at NRK og TV 2s nyhetstilbud er forbausende like tematisk sett (Waldahl et al., 2002, s. 288).  

NRK har imidlertid en noe bredere dekning av utenriksstoff enn TV 2, mens TV 2 har en noe 

mer omfattende dekning av kriminalstoff (Waldahl et al., 2002, s. 289). Resultatet blir da at 

seerne får kjennskap til ulike aspekter innenfor de samme problemområdene.  

Som Waldahls studie ønsker også denne studien å undersøke hva slags type nyheter et 

bestemt publikum blir tilbudt. Analysens nyhetskategorier er i hovedsak inspirert av 

kategoriene brukt i Waldahls studie. Forfatterne opererer her med syv brede nyhetstema som 

de hevder beskriver viktige aspekter ved samfunnet, og viser hvordan tv-nyhetene vektlegger 

viktige saksområder i dagens samfunn. Kategoriene er: Politiske spørsmål, økonomiske 

spørsmål, sosiale spørsmål, kriminalitet, ulykker, feature og sport (Waldahl et al., 2002, s. 91) 

(se vedlegg en for en definisjon av kategoriene). Disse kategoriene fordeler seg på 

programmets nyhetsformel. Denne formelen sier noe om hvordan programmet er bygd opp, og 

gjentar seg gjerne fra sending til sending. Ofte prioriteres sakene ut i fra hva som anses å være 

dagens viktigste hendelse, noe som imidlertid kan være svært forskjellig ut fra hvilken 

målgruppe programmet har. De fleste nyhetssendinger har dessuten sjelden en sending 

bestående utelukkende av negative eller positive saker. For å skape en viss balanse i 

sendingen vil de fleste nyhetssendinger legge inn en større eller mindre andel soft news. Dette 

er saker som skiller seg klart fra andre nyhetssaker ved at de er mer tabloide og omhandler 

gjerne mer ”ufarlige” og hyggelig hendelser, som barn som har samlet inn penger for å hjelpe 

andre, eller pussige historier om dyr. Ifølge Martin Eide (1992) fyller disse sakene to 

produksjonslogiske behov: De balanserer mot alt det triste og leie i de harde nyhetene, og de 

er tidløse. Derfor kan de brukes som ”fyllstoff” når det er nødvendig (Eide, 1992, s. 95).  

I undersøkelsen av Supernytts prioritering av nyhetskategorier vil det være interessant å 

se på om kategoriene som dominerte i nyheter for voksne også dominerer her. Politisk stoff 



	   18	  

har ikke tradisjonelt vært ansett å være et aktuelt tema for barn. Vil dette speiles i Supernytt? 

Får barn presentert en ”suprifisert” versjon av de ordinære nyhetene, eller er prioriteringen av 

nyhetskategoriene heller et bilde av hva som anses å være viktig i barnas nyhetsverden? 

 

2.3 Barn som nyhetspublikum 
Oppgavens siste analysedel er en kvalitativ analyse som tar for seg programmets 

henvendelsesform samt publikums reaksjoner og tolkning av nyhetstekstene. Oppgaven ser 

her på programmet fra et publikumsperspektiv, og henter spesielt inspirasjon fra 

resepsjonsforskningen. 

Når det gjelder barns relasjoner til, og reaksjoner på, nyhetsprogrammer, finnes det også 

her et ytterst begrenset materiale. Svært få studier har fokusert på barns forståelse av 

nyhetsinnslag i nyheter for barn. Det finnes imidlertid noen få studier på tyske og 

amerikanske nyheter for barn (blant annet Barnhurst og Wartella, 1998). De kanskje viktigste 

bidragene på dette feltet kommer imidlertid fra den britiske medieforskeren David 

Buckingham og den svenske medieforskeren Margareta Rönnberg. Som nevnt i første kapittel 

gjør Rönnberg (2010) en komparativ studie av programmene Barnjournalen, et av Sveriges 

første nyhetsprogram for barn, og det nyere programmet Lilla Aktuellt. Rönnbergs studie er 

relativt omfattende og tar for seg flere sider ved programproduksjonen. Blant annet intervjuer 

hun barn i Lilla Aktuellts målgruppe, samt voksne som så Barnjournalen da de var små. Hun 

har gjennomført intervjuer med redaksjonen i Lilla Aktuelt, og også analysert et utvalg 

programmer, samt nettsiden til programmet. Til slutt gir hun selv forslag til hvordan 

programmet kan forbedres. Rönnbergs hovedfokus er hva slags politikk- og 

demokratiforståelse Barnjournalen og Lilla Aktuellt fremmer. I analysen kommer det tydelig 

frem at Rönnberg er kritisk til Lilla Aktuellt. Hun argumenterer blant annet for at programmet 

er for ”flåsete”, at det undervurderer sine seere ved å bruke et språk som er utpreget forenklet, 

og at det i liten grad tar opp politiske temaer og derfor minner mer om et barneprogram enn 

om et nyhetsprogram. I sin vurdering av hva som kunne vært gjort annerledes setter hun opp 

en lang liste med punkter hvor flere av disse dreier seg om å ta lærdom av Barnjournalen. Det 

er interessant å se hvordan Rönnberg mener at Lilla Aktuellt bærer for mye preg av å være et 

barneprogram fremfor et nyhetsprogram. Vil dette også gjelde Supernytt? 

 



	   19	  

2.3.1 Barns forståelse av nyheter 

Når en hendelse har kvalifisert til å bli en nyhet og skal presenteres i sendingen, vil 

programledernes henvendelsesform spille en sentral rolle for hvordan publikummet tolker og 

forstår nyhetene. David Buckingham (1997) gjorde en undersøkelse av nettopp 

programlederens henvendelsesform, samt programmets innhold, da han sammenlignet tre 

nyhetsprogrammer for barn; BBCs Newsround, Nickelodoens Nick News og Channel One 

News. Her er respondentene riktignok hovedsakelig eldre enn Supernytts målgruppe (noen 11-

12 år, men hovedsakelig 14-17-åringer). I sin analyse undersøker han på de respektive 

programmenes innhold, på hvilken måte programlederne henvender seg til barna og hvorvidt 

barna har en stemme i programmet eller ikke. Buckingham påpeker at tidligere studier 

innenfor nyhetsforskning har konkludert med at publikum forstår og husker relativt lite av det 

de ser på nyhetene, og at nyhetsprogrammer derfor er en noe ineffektiv måte å kommunisere 

informasjon på (se også Findahl og Höijer, 1984). Imidlertid konkluderer andre studier med at 

tv og andre medier spiller en signifikant rolle i utviklingen av barns politiske forståelse 

(Buckingham, 1997, s. 120). Buckingham mener at man derfor ikke nødvendigvis kan anse 

nyheter som den beste kilden for politisk utdannelse og sosialisering, men samtidig påpeker 

han at for mange barn vil nyheter være deres eneste kilde til informasjon. Det vil være 

interessant å se på hva slags forhold norske barn har til nyheter, og i hvor stor grad de forstår 

nyhetene de får presentert i Supernytt. Vil det være noen forskjell på voksne og barns evne til 

å huske og forstå nyhetstekster? Dette spørsmålet vil undersøkes videre i kapittel syv. 

 

2.3.2 En nyhetssjanger i utvikling 

Buckingham argumenterer også for at de programmene han har undersøkt er overraskende 

konvensjonelle, både med tanke på innhold og form. Han mener programmene med fordel 

kunne eksperimentert mer med nyhetssjangeren, og at dette kanskje vil bli et nødvendig trekk 

i kampen mot den økende konkurransen fra flere medier (Buckingham, 1997, s.137). Dette er 

et interessant argument sett i forhold til Rönnbergs påstand om at Lilla Aktuellt fremstår som 

useriøst og ”flåsete” i sin higen etter å fenge sitt publikum. Rönnberg argumenterer for at 

Lilla Aktuellts henvendelsesform bidrar til å gjøre nyhetsprogrammet useriøst og går langt i å 

antyde at dette er noe av grunnen til at programmet har mistet så mange seere (Rönnberg, 

2010). Rönnberg er kritisk til Lilla Aktuellts uformelle tone som kjennetegnes av 

programledere som er unge og ”coole” og som ønsker sine seere velkommen med ord som 

”tjena” og ”hur er läget?”. Hun mener programlederen i Barnjournalen fremstod som langt 
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mer troverdig og seriøs, med sin mer formelle, men vennlige tone. Buckingham, på sin side, 

er igjen mer positiv til en løsere stil, og argumenterer for at en mer ”cool” stil utgjør en 

interessant kontrast i forhold til den mer konvensjonelle henvendelsesformen som ligger i 

selve nyhetssakene (Buckingham, 1997, s. 132). Det er vanskelig å være uenig med 

Buckingham når han hevder at nyhetssjangeren kan ha godt av fornyelse. Det vil være viktig å 

formidle nyheter på barnas premisser, på en måte som gjør nyhetene engasjerende og 

fengende, slik at barna faktisk ser programmene. Samtidig er det essensielt, slik Rönnberg 

påpeker, å opprettholde en viss seriøsitet da det ligger i nyhetssjangerens natur å formidle 

informasjon på en nøktern og troverdig måte. Sett i lys av disse betraktningene vil det være 

svært interessant for denne studien å se nærmere på Supernytts henvendelsesform. Er også 

Supernytt preget av å være fastlåst i en konvensjonell stil? All den tid det ikke finnes noen 

bestemte konvensjoner for hvordan nyheter for barn skal formidles, vil det være vanskelig å 

hevde at det ene argumentet er mer gyldig enn det andre. Buckingham tar til orde for at en 

eksperimentering med nyhetssjangeren kan være til fordel for nyhetsprogrammer for barn. 

Men hvor setter man skillet mellom et nyhetsprogram og et underholdningsprogram? Hake 

(2006) argumenterer for at barneprogrammer på 2000-tallet har gått mer i retning av såkalt 

edutainment, en blanding av underholdning og informasjon. Antagelsen er at 

nyhetsprogrammene må ha et underholdende preg på potensielt kjedelig informasjon for at 

barn skal la seg fenge og dermed se programmet. Rönnberg påpeker imidlertid at denne 

sammenblandingen kan gi nyhetsprogrammet et useriøst preg, noe hun mener ikke hører 

hjemme i nyhetssjangeren. Hun støtter seg også til at barna i hennes fokusgrupper gir uttrykk 

for at nyheter skal være seriøse og informative.  

Det kan se ut som barnenyhetssjangeren er i stadig utvikling. For en lisensfinansiert 

allmennkringkaster som NRK vil det alltid være en balansegang mellom å fremstå som 

seriøse formidlere av sitt oppdrag som allmennkringkaster, og et press om høye seerandeler 

for å kunne legitimere lisensprivilegiet. Derfor blir nettopp seernes tilbakemeldinger viktige 

når man skal analysere et nyhetsprogram for barn. I denne studiens siste analysekapittel 

presenteres resultatene fra en fokusgruppe med i barn i Supernytts målgruppe. 

Tilbakemeldingene her avvek på flere områder fra de ovennevnte studier. 

 

2.3.3 Fra human becomings til human beings 

I arbeidet med å produsere programmer for barn har man gjennom tidene latt seg inspirere av 

samfunnets syn på barn og barneoppdragelse. Programproduksjonen for barn var i 
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begynnelsen preget av et ønske om å oppdra og belære barn i tråd med skolens pedagogiske 

plan. I 1979 ble FNs barnekonvensjon vedtatt, en konvensjon som blant annet presiserte at 

barn skulle ha rett til å bli sett og hørt. Dette skulle komme til å prege programproduksjonen 

for barn på flere måter. Før 1970 ble barneprogrammene på NRK sendt som enkeltstående 

barneprogram. I 1970 tok man imidlertid i bruk begrepet Barne-tv som en samletittel for 

barneprogrammene (Hake, 2006). Siden den gang har Barne-tv utviklet seg til å bli en 

institusjon som alltid har vært, og fortsatt blir, sendt kl. 18.00. Betydningen av begrepet 

Barne-tv må imidlertid kunnes sies å ha endret seg. Tidligere ble barneprogrammer sendt kun 

under Barne-tv-tittelen, men ettersom programtilbudet utvidet seg, har dette endret seg. Da 

NRK opprettet NRK Super i 2007 ble de fleste barneprogrammene flyttet over til denne 

kanalen, men Barne-tv ble fortsatt sendt kl. 18.00 i både NRK1 og NRK Super frem til 2010. 

Da ble imidlertid NRK Super en fullverdig hovedkanal for målgruppen 2-12 år, da de fleste 

av samsendingene opphørte (NRK.no, 2010). Barne-tv forsvant fra NRK1 og ble fra nå av 

sendt kun på NRK Super. Bakøy (1999) definerer Barne-tv som ”[…] en samlebetegnelse for 

en rekke programsjangre som har barn som felles målgruppe” (Bakøy, 1999, s. 27). I 2012 

brukes betegnelsen først og fremst om programmene som sendes fra kl. 18.00 til 18.35 på 

NRK Super. Disse er rettet mot målgruppen 2-7 år og ledes av en egen programvert. I denne 

oppgaven vil Barne-tv brukes som en betegnelse for det samlede programtilbudet for 

aldersgruppen 2-12 år. Dette fordi det ikke alltid har gått noen klare skiller mellom hva som 

har vært Barne-tv for de minste barna og hva som har vært for de litt større. Således vil også 

begrepet barn brukes om personer mellom 2 og 12 år.  

Flere medieforskere har vært opptatt av hvordan synet på barn har endret seg i 

programproduksjonen i takt med endringer i synet på barn i samfunnet for øvrig. Blant disse 

er Elise Seip Tønnessens studie Barns møte med tv (2000), Eva Bakøy med sin 

doktoravhandling Med fjernsynets i barnets tjeneste (1999), samt Karin Hake med boken 

Historien om Barne-tv (2006). Felles for alle disse er at de tar for seg utviklingen av 

fjernsynets flater og formater i et historisk perspektiv. Her benyttes både kvantitative og 

kvalitative tilnærminger, ofte en blanding, som i denne studien. Bakøys og Hakes bidrag er 

spesielt interessante for denne studien, da de kan kaste lys over tidligere programproduksjon 

for barn i Norge. 
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2.3.4 Tidlige nyhetssendinger for barn 

Bakøy gjør i sin doktoravhandling (1999) en analyse av Barne- og ungdomsavdelingens 

(BUA) programproduksjon på 60- og 70-tallet. Hun ser på hvordan BUA har forvaltet sin 

rolle som sosialiserings- og identitetsbyggende instans i norske barns liv, samt hvilke faktorer 

som har påvirket arbeidet med barneprogrammene. Avhandlingen har som mål å studere hva 

som skjer når fjernsynet stiller seg i barnets tjeneste, fremfor å diskutere potensielle negative 

innvirkninger på barn, slik som store deler av medieforskning omkring barn og medier 

tidligere har vært opptatt av (Bakøy, 1999, s. 410). Bakøy studerer blant annet offentlige 

dokumenter fra det aktuelle tidsrommet, og nærleser også 17 barneprogrammer produsert av 

BUA i perioden 1960-79.  

Bakøy fant blant annet at BUAs arbeid ble regulert av en rekke stereotypiske 

forestillinger om barn. 60-tallets programproduksjon for småbarna var derfor preget av en 

romantisk forestilling om barnet, mens programmene for skolebarna baserte seg på et syn på 

barn som fremtidige voksne (Bakøy, 1999, s. 415). 70-tallets programproduksjon var 

kjennetegnet av et fortsatt romantisk syn på de minste barna, mens de litt større barna nå ble 

sett på som underpriviligerte, og man begynte nå å fokusere på barns rettigheter som gruppe. 

Bakøy mener at norsk Barne-tv både på 60- og 70-tallet i stor grad ble styrt av antakelser og 

forskning rundt fjernsynets potensielt skadelige innvirkning på barn. Dette førte til at 

småbarnsprogrammene fikk en svært forsiktig uttrykksform. Det rådet også en frykt for 

passivisering, og de ansatte i BUA syntes nærmest å være plaget av dårlig samvittighet for at 

de fikk barna til å sitte stille foran fjernsynsskjermen. Dette medførte at aktiviseringsfjernsyn, 

i form av programmer som skulle inspirere barn til andre aktiviteter enn tv-titting, ble idealet 

(Bakøy, 1999, s. 411). 70-tallet var imidlertid også preget av at man nå gikk vekk fra tanken 

om å beskytte barna fra voksenlivets problemer (Bakøy, 1999, s. 419). I stedet ble det satset 

på egne nyhetsprogrammer for barn som kunne forklare og bearbeide det nyhetsstoffet man 

antok at barna ble eksponert for gjennom medier som Dagsrevyen. Dette representerte på 

mange måter en radikal forandring i BUAs syn på barn, da muren mellom barnas og de 

voksnes verden nå ble revet ned (Bakøy, 1999, s. 339). Det tydeligste eksempelet på dette er 

kanalens satsing på nyhetsprogrammer for skolebarna. Det første forsøket på nyheter 

tilrettelagt for barnepublikummet er fra 1970 med innslaget Barnas Dagsrevy i programmet 

Falkeklubben. Like etter ble programmet I dag - i går lansert. Deretter gikk det fire år før man 

i 1974 lanserte Globus, som skulle vise seg å bli det lengstlevende nyhetsprogrammet for barn 

inntil Supernytt ble lansert. Globus ble sendt hver fjortende dag i tre år og fikk ingen arvtaker 

før programmet Månedsrevyen i 1979. Bakøy mener at nyhetsprogrammer for barn var et 
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satsningsområde for BUA på 70-tallet og at målsettingen var å hjelpe barn til å bearbeide 

inntrykk de ble eksponert for. Bakøy gjør i sin studie en kort analyse av programmet Globus. 

Her finner hun blant annet at programlederne for første gang bryter med nyhetssjangerens 

konvensjoner. Programlederne var yngre enn det man var vant med å se i voksennyhetene og 

de bar langt mer uformelle klær, som rutete skjorte og militærjakke (Bakøy, 1999, s. 382). 

Ifølge Bakøy var også studio av den mer uformelle stilen, med et uttrykk som minnet om et 

klasserom, med kart og globus. Forfatteren argumenterer for at programmet slik forsøkte å 

etablere en avslappet og uformell relasjon til barneseerne, samtidig som man signaliserte at 

man tok utgangspunkt i barnas interessesfære. Bakøy oppsummerer Globus som et program 

som var innrettet mot å informere seerne om sentrale konflikter i samfunnet for å heve seernes 

politiske bevissthetsnivå. Samtidig viste det barn som fungerte som positive rollemodeller for 

seerne (Bakøy, 1999, s. 385). Programmet signaliserte på mange måter et jevnbyrdig forhold 

mellom barn og voksne ved at programlederne henvendte seg til seerne på en nøktern 

beskrivende måte, samt at barna i programmet ble ”[…] posisjonert som interessante 

intervjuobjekter med klare meninger” (Bakøy, 1999, s. 385). Da det er over 36 år siden dette 

programmet ble sendt, vil det i liten grad være relevant å sammenligne Supernytt med dette 

programmet. Det kan likevel være interessant å se om det finnes markante likheter og 

forskjeller mellom de to programmene, samt hvordan synet på barn eventuelt har forandret 

seg i programproduksjonen. 

 

2.3.5 Endring i synet på barn 

Medieforsker Karin Hake gir også et viktig bidrag til feltet med sin bok Historien om Barne-

tv (2006). Hake gir her en detaljert fremstilling av Barne-tvs historie fra 1960 frem til 2005. 

Boken presenterer perspektiver på hva slags barndom som skapes og speiles, og hvilke 

verdier som formidles gjennom Barne-tv-programmene. Ett av Hakes fokusområder i boken 

er vår forestilling om barndom. Hake argumenterer for at vi i den moderne barndommen 

møter mange forskjellige typer barn; det kommersielle barnet, det organiserte barnet, det 

marginaliserte barnet, de mange barndommer og familiens barn (Hake, 2006, s. 19). Hvordan 

vi forstår barn og barndom forandres gjerne i takt med skiftende realiteter. Dette vil også 

prege dem som produserer tv-innhold for barn. Man har på kort tid gått fra en hverdag hvor 

barn skulle skånes fra nyheter, til en hverdag hvor barn nå får egne nyheter spesielt produsert 

og tilrettelagt for dem. Hake argumenterer for at synet på barn innen barndomsforskning har 

endret seg radikalt siden 1960-tallet. Fra et romantisk syn på barnet som uskyldig og sårbart, 
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har man dreid i retning av å se på barn som selvstendige individer som har egne krav og 

rettigheter (Hake, 2006, s. 20). I diskusjonen om hvordan denne endringen i synet på barn har 

bidratt til en endring også i programproduksjonen, presenterer hun begrepene human 

becomings og human beings, som er velkjente begreper fra barneforskningen (Hake, 2006, s. 

20). Human becomings refererer til en forestilling om barn som passive mottakere som er i en 

fase hvor de forbereder seg til voksenlivet, og som helst ikke skal høres og vises på tv-

skjermen. I NRKs programmer var dette spesielt synlig på 1960- og 1970-tallet, da 

programlederne gjerne hadde en utpreget ovenfra-og-ned-holdning til barn. Det var tydelig at 

barna skulle skjermes, oppdras og forberedes på det kommende voksenlivet. Hake 

argumenterer imidlertid for at dette synet har endret seg, og at man på 1980-tallet gikk mer 

over til et syn på barn som human beings. Human beings refererer til barn som selvstendige 

aktører med egenverdi. Det er denne forestillingen som preger den nyere tids tenkning 

omkring barndom. Barn blir nå sett på som ”[…] sosiale aktører, som aktive, kulturskapende 

subjekter i sitt eget liv. De har demokratiske rettigheter” (Hake, 2006, s. 21). Til forskjell fra 

tidligere skulle barna nå både vises og høres på tv-skjermen. Programmet Halvsju (lansert i 

1979) trekkes frem som et av de første eksemplene på at barn får mer plass på skjermen og at 

programmene nå ser barns verden fra deres perspektiv. Programmet Barnas Supershow 

(lansert i 2004) nevnes som det seneste tydelige eksempelet. I dette programmet er rollene 

fullstendig snudd på hodet. Barna styrer showet og de voksne må gjøre som barna sier. Hake 

mener det er vanskelig å sette et skarpt skille mellom læring og underholdning, og at man 

sjelden finner tv-programmer som enten har opplysning og læring som mål, eller er ren 

underholdning.  

Felles for Bakøy og Hakes studier er at de i større eller mindre grad ser på hvordan 

programmene henvender seg til sitt publikum, samt ser programmene i lys av institusjonelle 

og historiske forhold. Også i min studie vil det være interessant å se nærmere på hvorvidt 

henvendelsesformen i Supernytt er preget av kanalens syn på barn, eller om programmet er 

mer styrt av tradisjonelle henvendelsesformer kjent fra nyheter for voksne. Hvor plasserer 

Supernytt seg i forhold til begrepene human becomings og human beings?  

 

2.3.6 Perspektiver fra resepsjonsforskningen 

Like lenge som fjernsynet har eksistert i Norge, har det også eksistert debatter rundt mediets 

potensielle skadevirkninger for barn (Buckingham, 1997; Werner, 1994). Pedagoger, 

psykologer, medieforskere og programutviklere er bare noen av de som hyppig har diskutert 
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hva og hvor mye barn bør se på tv. Den eksisterende forskningen på barn og medier har 

følgelig i hovedsak konsentrert seg om potensielle skadevirkninger av barns tv-bruk generelt,  

og spesielt hvordan vold på tv har innvirkning på barnepublikummet. En av 

forskningstradisjonene som lenge har stått sentralt innenfor publikumsforskning på 

barnepublikummet er effektforskningen. Her er man opptatt av nettopp hvilke konsekvenser 

og effekter mediene har på barna (S. Tønnessen, 2007). Frykten er at mediene skal ha en 

negativ innflytelse på barna, at de skal bli sittende passive foran tv-en og at dette skal gå ut 

over andre fysiske og sosiale aktiviteter (Buckingham, 1993). Forskere på området har tidvis 

vært svært negative til tv-mediet og dets påvirkning. Buckingham (1993) nevner Marie Winns 

bok The plug in-drug (Winn, 1977) som ett av flere store verk om barn og tv som speiler 

denne negative vektleggingen. De senere årene har imidlertid resepsjonsanalyse tatt over som 

den dominerende medievitenskapelige innfallsvinkelen når det gjelder forskning på 

barneprogrammer. Resepsjonsanalyse som tradisjon er inspirert av og delvis overlappende 

med publikumsforskning, som tar sitt utgangspunkt i Cultural studies-tradisjonen (Hagen, 

1998, s. 96). Resepsjonsanalyser er opptatt av hvordan mottakere av en tekst avkoder 

budskapet og hvilken mening publikum leser ut av den. Man er altså interessert i å vinne 

innsikt i hvordan fjernsynstekster blir lest og forstått av barna (Bakøy, 1999, s. 15; Østbye et 

al., 2007). Barna blir sett på som aktive og fortolkende vesener, som ikke lar seg fullstendig 

hypnotisere av fjernsynets flimmer (Buckingham, 1993, s. 12). Dette har bidratt til å bevege 

medieforskning i retning av en mer aksepterende holdning til tv-mediet, ifølge Bakøy (1999).  

Internasjonalt er David Morley med sin bok The Nationwide Audience (1980) sett på 

som en pioner innenfor resepsjonsforskningen, mens det her i Skandinavia kanskje er Klaus 

Bruhn Jensen som har spilt en av de mest sentrale rollene i å etablere og definere 

resepsjonsanalyse (Hagen, 1998, s. 112). Allerede i 1986 gjennomførte han en studie hvor han 

intervjuet to grupper menn om deres forståelse av nyheter. Fokus var på hvilke funksjoner tv-

nyhetene hadde for publikum. Bruhn Jensen fant blant annet at intervjuobjektene så ut til å få 

lite systematisk informasjon ut av nyhetene. Dette til tross for at de selv var opptatt av 

informasjonsfunksjonen som motivasjon for å se nyheter (Hagen, 1998, s. 113). En annen 

viktig bidragsyter til utviklingen av en skandinavisk resepsjonsforskningstradisjon er Ingunn 

Hagen. I sin doktoravhandling News Viewing Ideals and Everyday Practices: The 

Ambivalences of Watching Dagsrevyen (Hagen, 1992) intervjuer hun 20 personer om deres 

forhold til Dagsrevyen. Fokus er hva programmet betyr for seerne, både måten de bruker 

programmet på i sitt hverdagsliv, samt hvordan de tolket og opplevde en konkret sending. 

Som Bruhn Jensen peker også Hagen på den til tider ambivalente holdningen seerne har til det 
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å se nyheter. Mange av intervjuobjektene kjente på en følelse av plikt til å se programmet, 

samtidig som de satt igjen med en følelse av manglende utbytte. Felles for begge studiene er 

fokuset på publikums meningsproduksjon i møte med en medietekst. Det samme 

utgangspunktet har denne studiens resepsjonsanalyse, som ser på hvordan barn i Supernytts 

målgruppe skaper mening ut av Supernytts tekster. Nærmere bestemt, hvordan publikum 

tolker og forstår programmets nyhetstekster.  

 

2.4 Oppsummering 
Dette kapittelet har presentert tre teoretiske perspektiver som vil danne rammeverket for 

oppgavens empiriske analyse. Det første perspektivet har sett på allmennkringkasteren NRK.  

NRK er som eneste allmennkringkaster i landet finansiert av lisensinntekter. Denne spesielle 

posisjonen innebærer en rekke forpliktelser og rettigheter. Blant annet har NRK som oppdrag 

å ”fremme barns rett til ytringsfridom og informasjon, og skjerme barn mot skadelige former 

for innhold”. Den historiske fremstillingen av Supernytt vil undersøke bakgrunnen for 

etableringen av programmet og sette dette i sammenheng med NRKs rolle som 

allmennkringkaster. 

Det andre perspektivet ser programmet ut i fra et nyhetsproduksjonsperspektiv. Her 

ble det vist at tidligere forskning blant annet har vært opptatt av hvilke nyhetskategorier som 

dominerer i norske nyhetssendinger. Den kvantitative analysen vil derfor studere hvorvidt 

disse kategoriene gjør seg gjeldende også i Supernytt og på hvilken måte disse prioriteres.  

Til sist så kapittelet på hvordan synet på barn har endret seg i programproduksjonen i 

takt med endringen i synet på barn i samfunnet for øvrig. Her ble det blant annet presentert to 

sentrale begreper fra barndomsforskningen; human becomings og human beings. For den 

kvalitative innholdsanalysen vil det være interessant å se hvor Supernytt plasserer seg i 

forhold til disse to begrepene. 

Som kapittelet har vist er det et svært begrenset tilfang på feltet barn og tv-nyheter, og 

foreløpig finnes ingen norske bidrag. Det er hverken gjort resepsjonsstudier av barn og 

ordinære tv-nyheter, eller av barn og nyhetsprogrammer for denne målgruppen. Derfor blir 

denne studien spesielt viktig. Selv om utenlandske studier kan gi et visst inntrykk av hvordan 

nyhetsproduksjon for barn skiller seg ut fra nyhetsproduksjon fra voksne, vil det kun i 

begrenset grad kunne overføres direkte til norske forhold.  
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3 Metode 
I vitenskapelige studier angir metodene hvordan man har fremskaffet kunnskapen og utviklet 

teoriene. Det er sentralt for studiens kvalitet at metodebruken sikrer at kunnskapen og teoriene 

oppfyller kravene til vitenskapelig kvalitet og relevans på studiens fagområde (Grønmo,  

2004, s. 27). Det er imidlertid avgjørende at metoden ikke blir stående i veien for utforsking 

av de interessante spørsmålene: ”Vi må mestre teori og metode for å kunne gjennomføre gode 

undersøkelser; mestrer metodene oss, har vi gitt opp å tenke sjølstendig” (Østbye et al., 2007, 

s. 13). Metoder kan altså ses på som rådgivende, men ikke absolutte sannheter for hvordan 

studiens spørsmål skal besvares. Det viktigste, mener Østbye (et al., 2007), er å åpent gjøre 

rede for fremgangsmåtene benyttet i studien. 

Dette kapittelet vil redegjøre for de metodiske valg som danner grunnlaget for min studie. 

Denne studien har flere forskjellige metodiske tilnærminger. Dette er et bevisst valg tatt på 

bakgrunn av et ønske om å kunne belyse programmet på en mest mulig helhetlig måte.  

Kapittelet er delt i seks deler. Del en redegjør for hvilke valg som ligger bak min 

casestudiedesign og formålet med å velge opptil flere forskjellige metoder. Del to tar for seg 

intervju som metode. Del tre går nærmere inn på den kvantitative innholdsanalysen. Del fire 

omhandler den kvalitative innholdsanalysen, mens del fem tar for seg fokusgruppe som 

metode, samt resepsjonsanalyse. Til sist diskuteres studiens reliabilitet og validitet.  

 

3.1 Om casestudier 
På bakgrunn av det mangelfulle forskningstilfanget på området tv-nyheter for barn, ble en 

casestudie valgt som forskningsdesign, da dette ble vurdert til å være den metoden som kan gi 

et mest mulig helhetlig bilde av et case som ikke tidligere er studert. Casestudier blir gjerne 

omtalt som en studie hvor formålet er å utvikle en ”[…] helhetlig forståelse av den ene 

enheten som studeres” (Grønmo, 2004, s. 90). Grønmo skriver også at casestudier ofte er 

basert på kvalitative tilnærminger, men at man også kan kombinere kvalitative og kvantitative 

data (Grønmo, 2004, s. 91). Casestudier egner seg spesielt godt når man ønsker å besvare et 

”hvordan”- eller ”hvorfor” spørsmål og når forskeren har liten eller ingen kontroll over 

hendelsene som skal undersøkes (Yin, 2009, s. 2). Supernytt er et objekt som aldri har blitt 

studert tidligere, og forskningsambisjonen var å utvikle en helhetlig forståelse av programmet. 

Derfor ble casestudie vurdert som den mest hensiktsmessige metodiske tilnærmingen. 
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3.1.1 Styrker og svakheter 

Ett av kjennetegnene ved casestudier er at de gjerne har en åpen tilnærming til empirien. Som 

forsker må man gjennom hele prosessen være mottakelig for nye funn som kan endre det 

opprinnelige forskningsspørsmålet. I en casestudie vil man ofte benytte seg av flere ulike 

informasjonskilder, samt både kvalitative og kvantitative tilnærminger. Disse tjener ulike 

formål og bør derfor ses som komplementære til hverandre. Å benytte flere metoder for å 

belyse en problemstilling kalles metodetriangulering (Grønmo, 2004, s. 55). Dette innebærer 

at man ved å benytte seg av flere metoder kompenserer for svakheter ved å kombinere 

forskjellige teoretiske og metodiske tilnærminger (Østbye et al., 2007, s. 120). Robert K. Yin 

beskriver casestudiet som svært egnet til både beskrivende, forklarende og forstående studier, 

og han mener at en god casestudie vil benytte seg av så mange ulike kilder til data som mulig 

(Yin, 2009, s. 101).  

 For å belyse Supernytts historie og bakgrunn har intervjuer med nøkkelpersoner i NRK 

Super stått sentralt, da det foreløpig foreligger et begrenset skriftlig materiale om NRK Super 

og Supernytt. Studiens andre del tar for seg innholdssiden av programmet. For på best mulig 

måte å belyse Supernytts innhold og utforming, benytter studien seg av en kombinasjon av 

kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse. Mens den kvantitative analysen vil beskrive de store 

linjene i programmet, er den kvalitative analysen et nærbilde av utvalgte sendinger. Studiens 

siste del tar for seg resultatene av en resepsjonsanalyse av en fokusgruppe med barn i 

målgruppen. Her er formålet å gi et bilde av hvordan Supernytts publikum tolker og forstår 

programmets nyhetstekster. På denne måten kombineres et bredt totalbilde med et smalt 

nærbilde, som sammen søker å gi et helhetlig bilde av programmet. 

 Casestudie som metode er imidlertid omdiskutert. Den blir blant annet kritisert for å 

være for lite rigid, funn kan være vanskelig å generalisere, samt at det kan være en 

tidkrevende metode som resulterer i en stor mengde dokumenter (Yin, 2009, s. 14-15). På den 

annen side kan det ses som en unik styrke at casestudiens gir mulighet til å håndtere en hel 

rekke data, som dokumenter, intervjuer og observasjoner (Yin, 2009, s. 11). Ettersom 

formålet med studien er å gi et helhetlig bilde av programmet Supernytt, vurderes ikke 

behovet for generalisering å være det viktigste. Derimot er målet å oppnå en forståelse av hva 

slags program Supernytt er, på hvilken måte programmet formidler sitt budskap, samt 

hvordan publikum i målgruppen tolker og forstår nyhetstekstene. Sett ut i fra denne 

målsettingen vil det å benytte seg av flere forskjellige metoder være en styrke for denne 

studien. 



	   29	  

Utvalget i studien består av to tilfeldig sammensatte uker med programmer fra 

ukedagene mandag til fredag, samt Supernytt Miks-sendingen, lørdag, som er et slags 

oppsummeringsprogram som tar for seg de viktigste sakene i uken som gikk.  

 

3.2 Intervju 
For å kunne besvare hva som var bakgrunnen for etableringen av NRK Super og Supernytt 

ble det valgt å gjennomføre det Yin (2009) kaller et fokusert intervju med prosjektleder for 

Supernytt, Live Kaldestad, og programredaktør for NRK Super, Nils Stokke. Kaldestad er 

personen som hadde ideen til Supernytt, og må derfor kunne sies å være den som vet mest om 

programmet. Stokke var en av to prosjektledere bak opprettelsen av kanalen NRK Super og 

jobbet frem til 2013 som programredaktør i kanalen. Kaldestad og Stokke blir i stor grad mine 

nøkkelinformanter da det ikke eksisterer annen litteratur, med unntak av NRKs egne 

årsrapporter, som kan gi bakgrunnsinformasjon om NRK Super og Supernytt.  

 

3.2.1 Gjennomføring av intervjuene 

Et fokusintervju (focused interview) kjennetegnes av at man intervjuer en person i et 

begrenset tidsrom, for eksempel en time, som i dette tilfellet. Intervjuet tar gjerne form som 

en samtale, men samtalen styres gjennom et sett av spørsmål som er definert på forhånd (Yin, 

2009, s. 107). Å stille åpne spørsmål som inviterer informanten til å snakke mest mulig fritt 

vil være nødvendig. Ifølge Yin er nettopp intervjuer en av de viktigste kildene i en casestudie. 

Man må imidlertid vokte seg vel for å bli for avhengig av kun en kilde, og derfor alltid 

innhente informasjon fra flere kilder. Denne studien har hatt fokus på dette, da informasjon 

fra det første intervjuet ble sjekket opp mot informasjon fra det andre. Data fra begge 

intervjuer ble så sjekket opp mot skriftlige dokumenter, som årsrapporter i NRK, i den grad 

disse eksisterer. 

 Da informantene ble kontaktet og forespurt om intervju, ble begge informert om 

forfatterens tilknytning til TV3. Ettersom jeg jobber i en annen stor tv-kanal, ble det vurdert 

som viktig å være åpen om dette overfor informantene. Jeg har selv vurdert at dette ikke vil 

være problematisk da TV3 ikke sender barneprogrammer og derfor ikke kan anses som en 

konkurrerende kanal på dette området. Det var heller ingen av informantene som fant 

forfatterens tilknytning til TV3 problematisk. Begge intervjuene ble gjennomført i et møterom 

ved NRK Marienlyst. Det ble avtalt at intervjuet skulle vare maksimalt halvannen time, noe 

som ble overholdt. På forhånd ble det utarbeidet en intervjuguide (vedlegg to og fem). Her var 
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spørsmålene sortert etter temaer, og det ble lagt stor vekt på å unngå ledende spørsmål for å 

sikre minst mulig påvirkning av intervjuobjektet. Før intervjuet startet ble informantene 

informert om hvilke temaer som ville bli tatt opp. De ble også bedt om tillatelse til å ta opp 

samtalen på bånd, samt tillatelse til å siteres. Begge samtykket til dette. Intervjuet ble tatt opp 

ved hjelp av en iPhone taleopptaker. Denne var testet på forhånd og hadde svært god 

lydkvalitet. Informantene viste seg å være ivrige og ga meget utfyllende svar på spørsmålene. 

Det ble også stilt oppfølgingsspørsmål der dette var relevant. Etter at intervjuet var 

gjennomført, ble intervjuene umiddelbart transkribert fra muntlig til skriftlig form, da dette 

ble vurdert til å være den mest tilfredsstillende måten å sortere ut relevant informasjon fra den 

store mengden data som ble produsert. Samtlige sitater som er brukt i analysen og oppgaven 

for øvrig er redigert for å øke lesbarheten, men på en slik måte at mening ikke går tapt. 

Informanten har også gjennomført sitatsjekk, for å sikre at ingenting er misforstått eller 

feilsitert. Etter transkribering av intervjuet ble det lest flere ganger, før det så ble delt opp i 

temaer, for på denne måten å enklere kunne trekke ut relevant informasjon. Begge 

lydopptakene fra intervjuene ble slettet og finnes ikke lenger lagret i annen form enn som 

tekst.  

 Informantene i denne studien kan på mange måter sees som elitepersoner, da de må 

kunne omtales som eksperter på sine områder. Kvale og Brinkmann (2009) understreker at 

man som intervjuer må være bevisst denne potensielt skjeve maktfordelingen. De mener at 

intervjueren på forhånd må gjøre seg godt kjent med intervjuets tema og personen man skal 

snakke med. Dette for å sette seg i respekt og vise at man har en viss kunnskap (Kvale og 

Brinkmann,  2009, s. 147). Før intervjuet ble det derfor gjort grundige forberedelser, blant 

annet ved å se flere programmer og lese det som fantes av informasjon om programmet og 

kanalen på deres nettsider. Møte med Kaldestad var i tillegg det andre møtet, da vi tidligere 

hadde møttes for presentasjon av studiens prosjektskisse. Begge parter hadde derfor allerede 

en viss kjennskap til hverandre, noe som bidro til å legge et godt grunnlag for det senere 

intervjuet.  

 

3.2.2 Analyse av intervjuet 

Data fra intervjuer foreligger først og fremst som utskrevne tekster etter at intervjuet er 

gjennomført og transkribert. Begge intervjuene ble transkribert, for på denne måte å få en 

bedre oversikt over den tilgjengelige empirien. Deretter ble teksten organisert i koder og 

sortert etter relevans i forhold til problemstillingen. Grønmo understreker viktigheten av at 
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dataene kodes og beskriver en kode som ”[…] en forkortelse eller symbol som brukes om et 

segment av ord (setning eller avsnitt) for å klassifisere ordene” (Grønmo, 2004, s. 246). 

Kodene kan være deskriptive, fortolkende eller forklarende. Det ble her benyttet deskriptive 

koder som beskrev det faktiske innholdet i tekstutvalget, som dermed ga en god oversikt over 

hvilke data som var tilgjengelig. Deretter ble sitater for bruk i videre analyse av programmet 

trukket ut.  

 

3.2.3 Reliabilitet og validitet 

I kvantitative analyser diskuteres begrepene reliabilitet og validitet i forbindelse med den 

metodiske kvaliteten. Studiens reliabilitet sier noe om datamaterialets pålitelighet. 

”Påliteligheten kommer til uttrykk ved at vi får identiske data dersom vi bruker det samme 

undersøkelsesopplegget ved ulike innsamlinger av data om de samme fenomenene” (Grønmo,  

2004, s. 220). Studiens validitet sier noe om hvorvidt datamaterialet er relevant i forhold til de 

problemstillingene som ønskes besvart. En undersøkelses validitet er høy dersom 

undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen resulterer i data som er relevante for 

problemstillingen (Grønmo, 2004, s. 221). I kvalitative analyser er disse begrepene derimot 

noe omdiskutert, og begreper som troverdighet og bekreftbarhet blir gjerne benyttet i stedet 

(Østbye et al., 2007, s. 118). Kvale og Brinkmann mener likevel at begrepene reliabilitet og 

validitet er like gyldig for kvalitative analyser som for kvantitative. De omtaler reliabilitet i 

forbindelse med intervjuer som ”hvorvidt intervjuobjektene ville endret svarene sine i løpet av 

et intervju og hvorvidt de ville gitt andre svar til andre intervjuere” (min oversettelse) (Kvale 

og Brinkman, 2009, s. 245). Reliabilitetsspørsmålet er også vesentlig når det gjelder  

intervjueren. Det at intervjueren ikke stiller ledende spørsmål eller avbryter intervjuobjektet er 

blant punktene som er viktige for hele intervjuets reliabilitet. Dette ble forsøkt sikret ved å på 

forhånd utarbeide en intervjuguide med så åpne spørsmål som mulig. Med åpne spørsmål 

menes spørsmål som er stilt på en måte som ikke kan lede informanten mot et bestemt svar. 

Intervjuguiden ble fulgt underveis, men det ble stilt oppfølgingsspørsmål der dette ble vurdert 

som relevant. Hvorvidt intervjuobjektet ville gitt andre svar til en annen intervjuer finnes det 

liten mulighet for å teste, men de av svarene som er faktabaserte har i ettertid blitt bekreftet av 

flere kilder.   

 Når det gjelder validitet i et intervju dreier dette seg om hvorvidt forskeren faktisk 

undersøker og får svar på det vedkommende ønsker å undersøke og gi svar på (Kvale og 

Brinkman, 2009, s. 246). Kvale og Brinkman understreker samtidig at validitet er et begrep 
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som bør brukes om en forskningsstudie i sin helhet, ikke kun en del av studien. Studiens 

validitet og reliabilitet vil i sin helhet diskuteres i kapittelets siste del. 

 

3.3 Kvantitativ nyhetsanalyse 
En kvantitativ analyse går i korte trekk ut på å systematisere de deler av innholdet i ulike 

dokumenter som er relevante for gitte problemstillinger. Selve analysen går ut på å registrere 

hvor mange av de utvalgte testenhetene som kan plasseres i gitte kategorier (Grønmo, 2004, s. 

128). Enhetene i denne analysen er de ulike programmene i utvalget. Universet er definert 

som alle sendingene Supernytt har produsert siden oppstarten. Utvalget består av to 

konstruerte uker med sendinger fra dager valgt tilfeldig fra de to årene Supernytt har blitt 

produsert, til sammen 12 programmer. Sendingene som danner grunnlaget for analysen er 

valgt ut på bakgrunn av ønsket om to tilfeldig sammensatte uker, med minimum en sending 

fra hvert år programmet har blitt sendt (fra januar 2010 frem til januar 2012). I januar 2012 

utvidet Supernytt sin sendetid med en ekstra sending, fra fem til seks ordinære sendinger per 

uke. I stedet for å sende Supernytt Miks på fredager begynte de nå å sende en vanlig 

Supernyttsending hver fredag. Supernytt Miks ble dermed flyttet til lørdag, med reprise 

søndag. Den ordinære nyhetsuken vil derfor bestå av en tilfeldig sammensatt uke bestående av 

alle ukedager, samt mikssendingen lørdag. Ekstraordinære perioder og hendelser, som 22. 

juli, har bevisst blitt unngått for å ha best mulig grunnlag for å kunne sammenligne 

sendingene. De er alle ordinære nyhetssendinger.  

 

3.3.1 Om kvantitativ nyhetsanalyse 

Den kvantitative nyhetsanalysen tar utgangspunkt i Wahldahl og hans medforfatteres studie 

av NRK og TV 2-nyhetenes innhold og vinkling, hvor nyhetene ble delt inn i forskjellige 

nyhetskategorier (Waldahl et al., 2006, s. 77). For å kunne si noe om hvorvidt Supernytt 

skiller seg fra nyheter for voksne, benyttes de samme kategoriene i denne studien. I 

utvelgelsen av variabler ble det tatt utgangspunkt i hva denne delen av analysen ønsket å 

besvare. Det opereres med fire forskjellige variabler. Alle variablene er definert i kodeboken 

(vedlegg en). Den første variabelen forteller noe om innholdet i bidraget: Nyhetskategorier. 

Det opereres her med ni kategorier som er valgt ut på bakgrunn av ovennevnte studie, hvor 

forfatterne gjør en lignende inndeling av sjangere i nyhetssendingene. I tillegg til kategoriene 

Waldahl og hans medforfattere opererer med, ble det underveis i analysen klart at det måtte 

legges til ytterligere to kategorier: dyr og underholdning/kultur (alle kategoriene er beskrevet 
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i vedlegg en). Kategoenien dyr ble lagt til fordi opptil flere av nyhetsinnslagene passet dårlig 

inn i noen av de andre kategoriene, da de i stor grad kun dreide seg om dyr. Kategorien 

underholdning/kultur ble lagt til på bakgrunn av at ingen av de andre kategoriene ble funnet 

dekkende nok for denne typen saker.  

Variabel to omhandler hvor sakene er lokalisert. Kategoriene sier noe om hvorvidt 

sakene er innenriks- eller utenrikssaker, og om de er hentet fra Oslo-regionen eller fra landet 

for øvrig. Dette for å kunne si noe om hvorvidt Supernytt dekker nyheter fra hele landet, og 

om seerne får innsikt i viktige hendelser også utover Norges landegrenser. 

Variabel tre sier noe om hvor mange av sakene i utvalget som dreier seg om barn. Med 

dette menes at saken enten benytter seg av barn som intervjuobjekt eller på andre måter 

omhandler barn. Ettersom Supernytt er et nyhetsprogram for barn er det interessant å se hvor 

mange av sakene som faktisk omhandler barn, enten direkte eller indirekte. 

 

3.4 Kvalitativ innholdsanalyse 
Studiens kvalitative innholdsanalyse fokuserer på programmets henvendelsesform, samt 

publikums tolkning og forståelse av programmets nyhetstekster. Ved hjelp av opptak fra 

sendingene har innholdet og oppbyggingen av de utvalgte sendingene blitt studert i detalj. 

Waldahl og medforfatteres studie av nyheter (2002) understreker viktigheten av å benytte seg 

av en kvalitativ tilnærming. Dette for å ”synliggjøre hvilke virkemidler som skaper 

underliggende tendenser og vinklinger i nyhetsformidlingen, og når man ønsker å avdekke 

retoriske og fortellertekniske trekk ved nyhetspresentasjonen” (Waldahl et al., 2002, s. 39). 

Datamaterialet i den kvalitative delen foreligger naturlig nok som tekst, da alle programmene 

i utvalget har blitt beskrevet ved hjelp av tekst før det ble analysert.  

Utgangspunktet for analysen er å undersøke hvordan Supernytt henvender seg til sitt 

publikum. Da henvendelsesform på mange måter kan sies å være et definisjonsspørsmål, er 

underpunkter utarbeidet for å skape struktur i analysen, og fungerer slik som veiviser for den 

analytiske fremgangsmåten. Analysen ser først på programledernes ethos og troverdighet. 

Med dette menes på hvilken måte programlederne fremstår og hvor troverdig de oppfattes av 

sitt publikum. Deretter studeres nyhetstekstenes retorikk. Hva slags språk benyttes? Tar man 

barna på alvor ved å benytte seg av et tilpasset, men ikke barnslig, språk? Analysen vil så se 

nærmere på nyhetssakenes vinkling for å kunne si noe om hvorvidt sakene vinkles for å 

tilpasses målgruppen. Dette stadiet innebærer å se på om sakene settes inn i en sammenheng, 

eller om de fremstår som enkeltstående historier. Dernest ser analysen på barns deltakelse i 
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programmet, samt hvilket syn på barn programmet formidler. Til slutt tar analysen kort for 

seg bruk av kilder. Benytter programmet seg av andre typer kilder enn nyheter for voksne? 

Hva slags kilder dominerer? Dette for å gi et bilde av hva slags mennesker programmet anser 

for å være viktige.  

Ifølge Grønmo (2004) finnes det ingen standardiserte analyseteknikker som kan 

benyttes til analyser av kvalitative data. Det har derfor blitt tatt utgangspunkt i tekstanalytiske 

fremgangsmåter i analysen av dataene. I boken Metodebok for medievitenskap (Østbye et al., 

2007) understrekes det at det i medievitenskap ikke finnes kun én måte å gjøre en kvalitativ 

tekstanalyse på. I arbeidet med tekster må man alltid gjøre noen valg med tanke på hvilke 

områder ved teksten man vil konsentrere seg om. Min analyse kan betegnes som en analyse 

som kombinerer elementer både fra diskursanalyse og retorisk analyse. 

Diskursanalyse er ikke en enhetlig tekstanalytisk tilnærming, men snarere en 

samlebetegnelse for flere tradisjoner (Østbye et al., 2007, s. 63). Man skiller gjerne mellom to 

tilnærminger: en lingvistisk diskursanalyse og en samfunnsvitenskapelig tradisjon. Den 

lingvistiske tilnærmingen har tekster som sitt sentrale objekt, mens den 

samfunnsvitenskapelige er mer opptatt av samfunnsmessige kontekster og maktspørsmål. 

Tilnærmingen i min analyse ligger tettest opp mot den lingvistiske tradisjonen. Her er man 

opptatt av hvordan språket brukes, og man ”[…] studerer konkrete ytringer og deres 

funksjoner i spesifikke sosiale kontekster” (Østbye et al., 2007, s. 64). En slik kvalitativ 

analysetilnærming er ofte mer tidkrevende enn en kvantitativ analyse. Utvalget er derfor 

gjerne mindre, som i min analyse.  

Store deler av analysen er opptatt av på hvilken måte man bruker språket for å 

kommunisere et budskap. Dermed beveger studien seg også inn på retoriske tilnærminger til 

teksten. Ifølge Østbye og hans medforfattere (2007) er retorikk også ”[…] en teori om 

kommunikasjon, om hvordan taleren i valg av argumenter, stil og språklige virkemidler og 

framføring må ta hensyn til publikum og den retoriske situasjonen”. Det har vist seg at 

perspektiver og begreper fra retorikken kan være produktive i analyse av moderne 

medietekster. 

Utvalget for den kvalitative analysen er den første av de to tilfeldig sammensatte ukene 

som ble analysert i den kvantitative delen. Kun én uke er analysert, da dette ble vurdert å gi et 

godt nok grunnlag for å kunne gi et generelt bilde av hvordan Supernytt formidler nyheter for 

barn. Hadde oppgaven vært av et større omfang kunne det vært hensiktsmessig å også 

innlemme uke to i analysen.  

 



	   35	  

3.5 Fokusgruppe 
Fokusgruppe ble vurdert til å være beste metode for å belyse spørsmålet om hvordan 

programmets publikum tolker og forstår Supernytts nyhetstekster. Denne bidrar også med å 

tilføre studien mottakerperspektivet, noe som vil være nødvendig for å gi et helthetlig bilde av 

programmet. Man kunne selvsagt også gjort individuelle intervjuer med barn i målgruppen, 

eller sendt ut et spørreskjema. Valget falt likevel på en fokusgruppe fordi dette ble vurdert 

mest hensiktsmessig både i forhold til tidsbruk og informasjonsbehov. Denne metoden gjorde 

det også mulig å forklare spørsmål som respondentene ikke forstod eller syntes var uklare, og 

svar kunne følges opp for å få enda mer utfyllende informasjon.  

 Fokusgruppen bestod av åtte barn i alderen 8-10 år:  

Anna (10), Iben (10), Marie (8), Ingrid (8), Iben (8), Julie (8), Sofie (8) og Simon (8). 

Barna er, etter avtale med foreldrene, kun navngitt ved fornavn og alder. 

 

3.5.1 Fokusgruppe eller gruppeintervju? 

Det kan til en viss grad diskuteres hvorvidt metoden som ble benyttet skal benevnes som 

fokusgruppe eller gruppeintervju. Det ideelle ved en fokusgruppesamtale er at den er relativt 

selvgående og at den ikke styres av moderatorens direkte spørsmål (Rönnberg, 2010, s. 279). 

Intensjonen bak fokusgruppen var at barna skulle få snakke fritt i den grad det var mulig. 

Ettersom dette var ukjente barn og det var uvisst hvor mye de ville snakke og diskutere 

uoppfordret, ble det forberedt en del spørsmål for å få samtalen i gang. Her ble det også 

inkludert enkelte spesifikke spørsmål som var relevant for den kvalitative analysen av 

programmet. Ifølge Rönnberg (2010) vil dialogen i et gruppeintervju veksle frem og tilbake 

mellom intervjueren og de ulike deltakerne, og således være mindre jevnstilt enn 

fokusgruppesamtaler. I denne studiens fokusgruppe var det tidvis god selvgående diskusjon 

respondentene imellom. Andre ganger stoppet samtalen helt opp og spørsmål måtte stilles for 

å få samtalen i gang igjen. Metoden kan derfor på mange måter betegnes som en kombinasjon 

av gruppeintervju og fokusgruppesamtale. 

For at en fokusgruppe skal fungere optimalt er det viktig at den har en passende 

størrelse, vanligvis er 5-10 personer tilfredsstillende (Grønmo, 2004, s. 161). Min 

fokusgruppen bestod av åtte barn, syv jenter og en gutt. Det ideelle ville vært halvparten 

gutter og halvparten jenter. Det ble gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med flere 

gutter, men det var bare en gutt som sa seg villig til å være med. Det ble derfor vurdert at en 

slik sammensetning likevel var å foretrekke fremfor en gruppe bestående av kun jenter. 
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Respondentene er i Supernytts målgruppe, det vil si mellom 8 og 12 år. Det ideelle ville vært 

en større spredning i alder, da de fleste (seks av åtte) er åtte år og dermed befinner seg i den 

nedre delen av målgruppen.  

En så liten gruppe som dette kan ikke være representativ for alle seere av Supernytt. 

På grunn av oppgavens begrensning var det ikke mulig å gjennomføre flere fokusgrupper. 

Likevel kan man ikke si at resultater fra denne fokusgruppen er misvisende, da den vil gi et 

visst innblikk i hvordan publikum tolker og forstår programmet. Det er likevel viktig å ta 

disse barnas syn på programmet som akkurat det; deres syn på programmet. Det skal også tas 

med i betraktningen at svarene til en viss grad er tolket av en voksen, selv om barna i så stor 

grad som mulig har blitt sitert ordrett. Enkelte sitater vil likevel bære preg av at de er direkte 

svar på stilte spørsmål. 

 

3.5.2 Gjennomføring av fokusgruppen 

Fokusgruppen ble satt sammen ved hjelp av en av forfatterens kollegaer. Denne kollegaen har 

barn i Supernytts målgruppe og kunne slik enkelt komme i kontakt med aktuelle 

fokusgruppedeltakere. Det ble sendt ut en mail til kollegaens venner hvor de ble forespurt om 

å la barna delta i en fokusgruppe. Vedlagt i mailen lå et skriv som informerte kort om studien, 

dens formål, samt informasjon om gjennomføringen av fokusgruppen. Det ble informert om at 

samtalen ville bli tatt opp på bånd og at barna ikke ville bli identifisert på annet vis enn ved 

fornavn og alder. Alle foreldrene ble også bedt om å skrive under på et samtykkeskjema 

(vedlegg fire). Barna i gruppen kjente altså hverandre fra før, noe som kan sees både som en 

fordel og en ulempe. Fordelen ved at de kjenner hverandre er at de da er trygge på hverandre, 

noe som kan gjøre det lettere for dem å ta ordet og si sin mening. Ulempen kan være at de 

kjenner hverandre for godt og at det derved blir lettere for dem å tulle og gire opp hverandre. 

Dette ble løst ved å moderere gruppen slik at alle barna fikk komme til orde. Dette er også et 

poeng som Grønmo fokuserer på: ”[…] sammensetningen må være slik at alle kommuniserer 

godt med hverandre, at alle får komme til og ingen blir spesielt dominerende” (Grønmo, 

2004, s. 161). Det vil også alltid være slik at i grupper, og i livet generelt, opptrer det 

dominerende mennesker som kan påvirke de andres meninger. Ingen er noensinne helt 

upåvirket av andre rundt seg.  

Fokusgruppen ble gjennomført i et visningsrom på egen arbeidsplass. Fordelen med 

dette er at man unngår ”klasseromsfølelsen”. Det vil si at det var ønskelig å unngå at barna 

følte press på at de måtte svare riktig på spørsmålene og at de ble vurdert ut fra svarene de ga. 
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Det var også ønskelig å unngå at barna så på meg som en lærer, men heller som en mer 

jevnbyrdig samtalepartner, selv om dette er vanskelig å oppnå, da man automatisk vil få en 

mer autoritær rolle som voksen. 

Fokusgruppen består utelukkende av barn fra byen, nærmere bestemt Oslo. Det 

optimale ville vært å gjennomføre en fokusgruppe med seere fra både by og bygd, for å bedre 

kunne reflektere hele målgruppen med tanke på demografi. På grunn av oppgavens 

begrensning og egne ressurser lot ikke dette seg gjennomføre, men dette ville vært interessant 

for å kunne avdekke eventuelle forskjeller mellom seere i byen og på landet. Det ble ikke satt 

som forutsetning at respondentene kjente til eller hadde sett Supernytt tidligere. Dette for å få 

synspunkter både fra seere som allerede var kjent med programmet, og fra seere som så det 

for første gang.  

Før fokusgruppen ble satt i gang ble det brukt tid på litt løs prat for at barna skulle føle 

seg komfortable i situasjonen. De ble også informerte om oppgaven og hva som skulle skje 

videre. Barna fikk også mulighet til å stille eventuelle spørsmål. Det ble vist to sendinger av 

Supernytt. Begge sendingene er en del av det opprinnelige utvalget. Dette er to forskjellige 

sendinger med tanke på innhold. Dette fordi de skulle få se sendinger som inneholdt saker 

innenfor flere forskjellige nyhetskategorier. To sendinger ble vurdert å være et 

tilfredsstillende antall da dette representerer Supernytts innhold godt. Det var også ønskelig å 

unngå at barna ble ukonsentrerte og blandet sammen innhold.  

Da visningen var over ble barna spurt om umiddelbare reaksjoner. Deretter ble de stilt 

noen spørsmål og ble bedt om å diskutere temaer som var valgt ut på forhånd. Da 

respondentene hadde fått sagt sitt, ble program nummer to vist, for deretter å gjenta samme 

prosedyre. Før intervjuet ble det gjort en vurdering av hvilke tema som var ønskelig å få 

besvart, med bakgrunn i studiens problemstilling.  

Å intervjue barn bringer med seg noen utfordringer man ikke nødvendigvis blir stilt 

overfor i intervjuer med voksne. Barn som respondenter vil komme i en ujevn maktbalanse i 

forhold til moderator, da barn som regel ser opp til og respekterer voksne. Dermed kan man 

møte utfordringer som at de tror at det finnes et riktig svar på det de blir spurt om, eller at de 

lar være å si ting de tenker på i frykt for å virke dumme. Dette må man prøve å unngå ved å 

gjøre barna trygge på forhånd og forklare dem at ingenting er dumt å si. Kvale og Brinkmann 

understreker også at det er viktig at man stiller spørsmål som er beregnet på barn. Det vil si å 

benytte seg av et enklere språk og unngå bruk av fremmedord og lange setninger, og at man 

ikke stiller mer enn ett spørsmål av gangen (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 146). Det har 
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derfor blitt lagt stor vekt på at forklaringer og spørsmål gitt til barna er formulert på en slik 

måte at de er i stand til å forstå dem.  

 

3.5.3 Resepsjonsanalyse av materialet 

Etter at fokusgruppen var gjennomført ble det foretatt en gjennomlytting av opptaket to 

ganger, før en grovanalyse av materialet ble utført. Deretter ble det materialet som ble ansett 

som mest relevant for problemstillingen transkribert og delt inn i temaer, før det til slutt ble 

gjort en resepsjonsanalyse av materialet, som er gjengitt i kapittel syv. Alle opptak av 

intervjuet er slettet. 

Ifølge Hagen (1998) finnes det mange forskjellige definisjoner på resepsjonsanalyse, 

noen er svært brede og innebefatter termer fra mange ulike teoritradisjoner. Selv foretrekker 

hun følgende definisjon: 

 
[…] term for studiar som fokuserer på den meininga og opplevinga publikum får ved å sjå på 
fjernsynsprogram (eller i kontakt ved anna medieinnhald). Det sentrale må vera den meininga 
publikum ser i eller les ut av medietekstar; korleis publikum tolkar medietekstane (Hagen, 1998, 
s. 97-98). 

 

Resepsjonsstudier er en tradisjon som fortsatt er under utvikling, og ifølge Hagen (1998) er 

det derfor vanskelig å definere hva som karakteriserer disse studiene. Hun foreslår imidlertid 

seks punkter som gjerne er felles for slike studier: Studiene oppfatter publikum som aktive 

deltakere i å skape mening ut fra et tv-program, det benyttes gjerne kvalitative tilnærminger, 

programmets mening for publikum oppstår i samspillet mellom publikum og program, 

programmet forventes å kunne ha mange potensielle meninger, seerkonteksten (for eksempel 

hvor og med hvem publikum ser programmet) forventes å ha betydning for 

resepsjonsprosessen, samt at publikums referanserammer har betydning for resepsjonen. Hun 

understreker at både hjemmekontekst, kulturell kontekst og kognitive referanserammer alle 

legger premisser for publikums meningsskaping (Hagen, 1998, s. 103-110).  

I denne studien er analysen av fokusgruppen opptatt av hvordan barn i Supernytts 

målgruppe opplever og forstår programmets nyhetstekster, og kan således sies å være en 

resepsjonsanalyse av barns forståelse og tolkning av programmet.   

 

3.6 Studiens reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 
Reliabilitet og validitet er kjente begreper når det kommer til å teste en studies metodiske 
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kvalitet. Det finnes imidlertid ingen standardiserte tester av en kvalitativ studies validitet og 

reliabilitet. Dette skyldes blant annet at undersøkelsesopplegget og datamaterialet er mindre 

strukturert enn i kvantitative studier (Grønmo, 2004, s. 228). Det er også vanskelig å skille ut 

datainnsamlingen som en separat fase i forskningsprosessen, da den foregår i nær tilknytning 

til analyse og tolkning. I en kvalitativ studie er man også i stor grad avhengig av forskerens 

analyser og tolkninger av data. ”I praksis blir det derfor umulig å foreta innbyrdes uavhengige 

datainnsamlinger basert på nøyaktig samme undersøkelsesopplegg” (Grønmo, 2004, s. 228). I 

nyere tid har mange forskere derfor tatt i bruk begrepet troverdighet i stedet for reliabilitet når 

det gjelder kvalitativ forskning. Grønmo skriver at troverdighet innebærer at funnene er basert 

på empiriske data om faktiske forhold, og at disse ikke bygger på forskerens subjektive 

skjønn. Dette i tillegg til at data skal være innsamlet på en systematisk måte og i samsvar med 

etablerte forutsetninger og fremgangsmåter i det forskningsopplegget som er benyttet 

(Grønmo, 2004, s. 229). For å sikre dette foreslår Grønmo at man enten foretar gjentatte 

datainnsamlinger, eller at man gjennomgår det innsamlede materialet gjentatte ganger. I 

denne studien har datamaterialet blitt gjennomgått flere ganger. Data fra intervjuet og 

fokusgruppen ble først gjennomgått ved lytting på båndopptak, deretter transkribert og 

gjennomgått tre ganger. Dette for å sikre en korrekt forståelse av innholdet. Mine to voksne 

intervjuobjekter har også lest sitatene som er benyttet, for å sikre at de kan gå god for 

innholdet. Når det gjelder fokusgruppen var det ingen her som ønsket sitatsjekk, hverken barn 

eller foreldre. I tillegg til dette ble det utført et pilotintervju i forkant, både for intervjuet med 

Kaldestad og Stokke, samt fokusgruppen, noe som testet intervjukvaliteten og ga mulighet til 

å omformulere spørsmål som kunne oppfattes som uklare.  

 

3.6.1 Reliabilitet 

I den kvantitative analysen har reliabiliteten blitt forsøkt sikret ved at utvalget er kodet flere 

ganger, såkalt test-retest-metode (Grønmo, 2004, s. 224). Dette innebar at tekstene ble kodet 

flere ganger med samme kodeskjema og kodeinstruks, for å se om samme resultat ble 

oppnådd. Den første re-kodingen viste flere avvik og enkelte av kategoriene ble derfor justerte 

slik at de skulle være mer konkrete og korrekte. Grønmo omtaler denne metoden som den 

enkleste å bruke ved kvantitativ innholdsanalyse, fordi den teksten som skal studeres er i seg 

selv stabil og blir dermed ikke påvirket av gjentatte kodinger (Grønmo, 2004, s. 225). 

Intersubjektivitetsmetoden ble også benyttet. Denne metoden går ut på å la andre kodere kode 

den samme teksten uavhengig av hverandre, men basert på samme skjema og kodeinstruks 
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(Grønmo, 2004, s. 225). Ettersom studiens datamateriale var relativt lite ble det vurdert som 

tilfredsstillende å la en person utføre den samme kodingen på nytt. Disse to testene ble vurdert 

å være tilfredsstillende for den kvantitative delen, da dataomfanget var lite omfattende. 

 Robert K. Yin mener at den beste måten å sikre reliabiliteten på er å beskrive nøyaktig 

hvilke fremgangsmåter man har benyttet seg av under datainnsamlingen (Yin, 2009, s. 45). 

Det vil likevel være enkelte deler av denne studien hvor reliabiliteten vanskelig kan sikres på 

en tilfredsstillende måte. Det gjelder spesielt tekstanalysen. Selv om analysen er bygget på 

teorier om tekstanalyse, vil det likevel i større eller mindre grad være preget av en subjektiv 

tolkning. Det vil derfor være vanskelig for en annen forsker å oppnå akkurat den samme 

konklusjonen, da denne kan tolke ting annerledes. De øvrige metodene er godt beskrevet, og 

reliabiliteten er forsøkt sikret gjennom nøyaktighet hva gjelder de ulike metodenes krav til 

datainnsamling. 

 

3.6.2 Validitet 

Når det gjelder validitet opererer Yin med tre tester han mener er relevant for å teste en 

casestudies validitet (Yin, 2009, s. 40). Disse er konstruksjonsvaliditet, intern validitet, samt 

ekstern validitet (min oversettelse). Konstruksjonsvaliditet sier noe om hvorvidt man bruker 

de korrekte målemetoder i forhold til studiens problemstilling. Med andre ord; at man 

undersøker det man sier man skal. Dette er i denne studien forsøkt sikret gjennom bruk av 

flere forskjellige kilder og ved at nøkkelinformanter leste gjennom sitater og meningsinnhold 

som ble benyttet i analysen. Intern validitet brukes kun for eksplorerende studier og vil derfor 

ikke omtales nærmere her. Ekstern validitet definerer hvorvidt en studies funn kan 

generaliseres eller ikke. For denne studien er det ikke et mål i seg selv å generalisere, da 

formålet heller er å oppnå en bredere forståelse av programmet Supernytt.   

Som nevnt er bekreftbarhet er et begrep som til en viss grad har erstattet validitet i 

nyere litteratur om kvalitativ forskning. Grønmo holder likevel delvis fast på begrepet 

validitet og opererer med tre forskjellige typer: kompetansevaliditet, kommunikativ validitet 

og pragmatisk validitet (Grønmo, 2004, s. 234 - 236). Kompetansevaliditet innebærer at 

forskeren har kompetanse om emnet han/hun undersøker. Mulighetene for å få datamateriale 

med høy validitet øker i takt med forskerens kompetanse på feltet (Grønmo, 2004, s. 234). Jeg 

hadde en viss kompetanse med tanke på kunnskap om barn og mediebruk fra min 

yrkeserfaring og tidligere studier. Likevel vil man som masterstudent ikke ha den 

kompetansen en erfaren forsker vil kunne inneha. For å kompensere for dette har det i 
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studiens arbeid med å innhente relevant teori blitt konsultert med en bibliotekar som er 

spesialisert på feltet medievitenskap. Bibliotekaren har bekreftet at denne studien har lagt 

frem det som eksisterer av teori på feltet barn og tv-nyheter. Kommunikativ validitet handler 

om hvorvidt forskeren har evne til å kommunisere med andre forskere om materialets 

egnethet i forhold til studiens problemstilling. I denne studien må denne typen validitet kunne 

sies å være høy. Studien er diskutert i detalj både med medstudenter og veileder. Den siste 

typen validitet Grønmo omtaler er pragmatisk validitet. Dette begrepet er først og fremst 

relevant ved aksjonsforskning og vil derfor ikke diskuteres nærmere her. 

 Den viktigste fremgangsmåten for å vurdere validiteten er likevel ”[…] å foreta 

systematiske og kritiske drøftinger av undersøkelsesopplegget, datainnsamlingen og 

datamaterialet med vekt på de validitetstypene som er mest relevante for den aktuelle studien, 

og med referanse til de ulike aspektene ved hver av disse validitetstypene” (Grønmo, 2004, s. 

237). En slik systematisk og kritisk drøfting er blitt foretatt både underveis i innhentingen av 

datamaterialet, underveis i analysen, samt i dette delkapittelet.  

 

3.6.3 Generaliserbarhet 

Studiens generaliserbarhet vil i liten grad diskuteres her. Dette fordi det ikke er et mål i seg 

selv å kunne generalisere ut fra den. Studiens formål er å gi en helhetlig forståelse av 

programmet Supernytt, samt å gi et bilde av hvordan seerne forstår og tolker programmets 

budskap. Dermed blir den eneste faktoren som er interessant å generalisere seernes reaksjon. 

Ettersom det bare ble gjennomført en fokusgruppe vil det være vanskelig å forsvare at funn 

fra denne kan overføres til å gjelde alle seere av Supernytt. Likevel vil den kunne gi et bilde 

av hvordan barn i målgruppen reagerer, og må leses som akkurat disse barnas syn på dette. 

 

3.7 Oppsummering 
Dette kapittelet har tatt for seg studiens metodiske tilnærminger. Som vist benyttes flere 

forskjellige metoder for å sikre en mest mulig helhetlig forståelse av programmet. 

Studien i sin helhet kan omtales som et casestudie, men benytter seg også av intervju, 

kvantitativ nyhetsanalyse, kvalitative innholdsanalyse, samt fokusgruppe som supplerende 

metoder.  
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4 Etableringen av Supernytt 
Til tross for tidligere forsøk på å etablere faste nyhetssendinger for barn i Norge, var det ikke 

før med Supernytt at dette ble en realitet. Etter mange feilslåtte forsøk har NRK for første 

gange lyktes med et nyhetstilbud som retter seg spesielt mot barnepublikummet. Dette 

kapittelet vil forsøke å kartlegge hva som var bakgrunnen for etableringen av Supernytt. Var 

denne etableringen et strategisk grep fra NRKs side som svar på den økte konkurransen i 

markedet? Og hvor plasserer programmet seg i forhold til tidligere Barne-tv-programmer på 

NRK? Kapittelet er delt i to hoveddeler, hvor første del tar for seg utviklingen av NRKs 

barneprogrammer, mens andre del tar for seg utviklingen av nyheter for barn i Norge. 

 

4.1 Fra Barne-tv til barnekanal 
Barne-tv har lenge stått som en bauta i norske barns liv. I drøyt 50 år har norske 

småbarnsfamilier kunnet innrette hverdagslivet etter denne faste programposten. Fredag 16. 

september 1960 skulle bli stående som en merkedag i Barne-tvs historie. Denne dagen var 

første gang norske barn kunne se et program spesielt utviklet for deres målgruppe. I 

Kosekroken var et 20 minutter langt program for de minste barna, og var den spede 

begynnelsen på NRKs satsing på programmer for barn og unge. Kun ett år etter trappet NRK 

opp satsingen og opprettet barne- og ungdomsavdelingen (BUA), en egen avdeling som skulle 

jobbe med programmer spesielt tilrettelagt for barn og unge. NRK ønsket å videreføre 

programtradisjonene fra radiovirksomheten, som helt fra begynnelsen inneholdt sendinger 

beregnet på barn og unge.  

Bak denne beslutningen lå naturligvis også NRKs forpliktelse som statlig institusjon. 

Kanalen skulle, ifølge NRK-plakaten, nå ut til hele befolkningen med et programtilbud til alle 

sosiale grupper (Bakøy, 1999, s. 84). De første årene var tilbudet for barn begrenset, med få 

ukentlige sendinger og med fokus først og fremst på de yngste barna. Fra 1970 ble Barne-tv 

klokken 18.00 etablert som en fast post på programtablået. Programmet ble sendt hver dag, 

med unntak av mandager, som skulle være tv-fri dag for barn (Hagen og Wold, 2009, s. 38). 

Ifølge Hake var de tidligste barneprogrammene i NRK preget av en ovenfra-og-ned-holdning 

til barn. Barna ble sett på som sårbare og kanalen ønsket å skjerme dem mot livets harde 

realiteter (Hake, 2006, s. 60). Programlederne hadde en formanende, men vennlig tone, og 

barn ble portrettert som flinke og veloppdragne hvis de gjorde som de fikk beskjed om av de 

voksne (Hake, 2006, s. 58). Både i samfunnet og internt i NRK fryktet man at det nye mediet 
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skulle bli for dominerende i hverdagen og at barna skulle bruke all sin fritid foran skjermen. 

Dette kom til å prege programproduksjonen på 60-tallet ved at NRK på den ene siden ønsket å 

lage barneprogrammer av høy kvalitet, mens de samtidig måtte forholde seg til de rådende 

negative forestillingene om det nye mediets påvirkning på barn og unge (Bakøy, 1999, s. 82). 

Bakøy hevder at 60-tallets programproduksjon for småbarna var preget av et ønske om å gjøre 

barna til gode borgere ved å stimulere deres vilje til å hjelpe de svake i samfunnet, samt et 

ønske om å gi barna nærhet og voksenkontakt (Bakøy, 1999, s. 411). Dette synet på barn 

fortsatte til en viss grad utover 70-tallet, men programmene for skolebarna gikk nå i stor grad 

vekk fra tanken om å beskytte barna fra livets realiteter. Dette betød blant annet at NRK nå 

satset på nyhetsprogrammer for barn. 

Helt frem til 1980-tallet hadde NRK monopol på fjernsynssendinger i Norge. Frem til 

da hadde de fleste barne- og ungdomsprogrammer vært preget av en folkeopplysende og 

formanende tone. Opptil 25 % av programmene var i kategorien ”opplysningsprogrammer” 

gjennom hele 60-tallet (Syvertsen, 1999, s. 142). Barna skulle utdannes og forberedes på 

voksenlivet. Da NRK på 1980-tallet fikk de første kommersielle utfordrerne måtte de tilpasse 

seg konkurransen, og populariseringstendensen økte. Den største utfordringen kom likevel i 

1992 da TV 2 ble etablert. Nå fikk NRK konkurranse av en annen landsdekkende kanal, som 

også hadde et tilbud for barn og unge. Til tross for dette stod fortsatt NRK sterkt som 

formidler av barneprogrammer. Karin Hake beskriver det slik: ”Trass i økt mangfold av 

medier og fjernsynskanaler utgjør NRKs barneprogram fremdeles en sentral arena der 

barndom speiles og skapes” (Hake, 2006, s. 18).  

 

4.1.1 NRK Super: barnas egen kanal 

1. desember 2007 markerte nok en milepæl i norsk Barne-tvs historie. NRK Super, en 

helnorsk barnekanal rettet mot barn i aldersspennet 2 til 12 år ble åpnet. Det lå imidlertid en 

lang prosess bak etableringen, hvor økonomiske og teknologiske utfordringer spilte en sentral 

rolle. For å kunne realisere en egen barnekanal var NRK først og fremst avhengig av mer 

plass på kringkastingsnettet. Det eksisterende analoge nettet hadde ikke plass til flere kanaler, 

og man ønsket derfor å bygge ut et digitalt fjernsynsnett (NRK.no, 2007). I 2006 fikk NTV, 

som består av NRK, TV 2 og Telenor, konsesjon til utbygging. NRK ble deretter pålagt av 

generalforsamlingen å sikre at tilbudet i det digitale bakkenettet innebar en merverdi for 

seerne før NRK ble tillatt å slukke sine analoge sendinger. Men for å kunne realisere denne 

kanalen var NRK også avhengig av økte lisensinntekter. Kringkastingssjef John G. Bernander 
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antydet den gang at etableringen av barnekanalen ville koste mellom 50 og 60 millioner 

kroner. I tillegg ønsket NRK å etablere NRK2 som en kultur- og nyhetskanal, og den totale 

lisensøkningen innebar da i overkant av 100 millioner kroner til NRK (Giske, 2006). 

Regjeringen gikk inn for å bevilge den økte lisensen hovedsakelig på bakgrunn av den 

økonomiske utfordringen knyttet til teknologiskiftet fra analog til digital tv-distribusjon.  

En viktig årsak for opprettelsen av NRK Super var den økte konkurransen i markedet.  

Stadig flere internasjonale barnekanaler ble tilgjengelig via kabel-tv og parabol, og NRK følte 

på den skjerpede konkurransen om seerne. Den største konkurrenten kom i 2003, da Disney 

Channel ble lansert på norsk og på kort tid oppnådde høye seerandeler blant barn i 

målgruppen. NRK så med bekymring på at mange internasjonale barnekanaler etablerte seg i 

det norske markedet. Som nevnt i teorikapittelet er NRK som lisensfinansiert 

allmennkringkaster forpliktet til å ha et bredt tilbud til hele landets befolkning. En del av 

NRKs oppdrag blir derfor å kunne tilby et reelt alternativ til de kommersielle aktørenes tilbud, 

og opprettelsen av en egen barnekanal ble sett på som en del av det å oppfylle sitt oppdrag. 

Programredaktør i NRK Super, Nils Stokke, forklarer grunntanken bak kanalen slik: 

 
NRK mente at det var vårt oppdrag som en god allmennkringkaster å ha et norsk alternativ. Mye 
av grunntanken vår har egentlig vært fra dag én at når de internasjonale kanalene gir barna 
internasjonale drømmer, skal vi gi de norsk virkelighet (Stokke, 2012). 

 

For å kunne være et reelt alternativ må kanalen tilby programmer som fenger barna og som 

gjør at de velger NRK Super fremfor de kommersielle kanalene. Ser man på kanalens 

seerandeler de siste årene viser tallene at kanalen ser ut til å ha blitt et reelt alternativ for barn 

i målgruppen. 
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Fig. 1: Markedsandeler i gruppen 2-11 år i NRK Supers sendetid (TNS Gallup / NRKs årsrapport 2011). 

 

Som vi ser av figuren over har Super på kort tid vokst til å bli Norges største barnekanal, med 

en markedsandel på 41 prosent i gruppen 2 til 11 år i NRK Supers sendetid.  

 

4.1.2 Et helnorsk alternativ 

Etter at NRK hadde sikret den økonomiske kapitalen som var nødvendig for å sette i gang 

prosessen med å etablere en egen barnekanal, kunne det interne arbeidet endelig starte. Cirka 

11 måneder før lansering fikk redaksjonen mandat til å sette i gang arbeidet med å etablere 

kanalen NRK Super. Den gang var produksjon av barne- og ungdomsprogrammer i NRK 

samlet under Barne- og ungdomsavdelingen (BUA). Nå skulle all programproduksjon knyttet 

til barn mellom 2 og 11 år overføres til NRK Super, mens ungdomsprogrammene ble 

tilknyttet en egen ungdomsavdeling. Ifølge programredaktør Stokke var det i hovedsak to 

prosjektledere som ledet arbeidet med å etablere den nye barnekanalen, hvor han selv var en 

av disse. Stokke forteller at mye av innholdet fra BUA ble videreført, men at arbeidet med 

viktige momenter som sendeskjema, teknisk bemanning og design måtte gjøres fra bunnen av  

(Stokke, 2012). Ett av momentene som ble videreført fra BUA var inndelingen av 

seergruppene. I BUA ble seerne delt inn i småbarn, mellombarn og skolebarn. Dette ble delvis 
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overført til Super som benytter seg av følgende inndeling; Superbarn, barn fra to til syv år og 

Superstore, barn fra åtte til tolv år.  

Ved inngangen av desember 2007 åpnet NRK Super dørene inn til sitt nye univers, både 

på tv-skjermen, radio og nett. Fra første dag var distribusjonen digital, og kanalen hadde en 

dekning på mellom 80 til 90 prosent det første året. Det var ikke før i 2008 at Super fikk 100 

prosent dekning og derfor valgte NRK å kjøre parallellsendinger av flere av de mest populære 

programmene på NRK1 og NRK Super de første årene. Fra 2010 ble så godt som alle 

barneprogrammer sendt på NRK Super. I forbindelse med denne overgangen skjedde en ny, 

liten revolusjon i norsk Barne-tv-historie. Ett av NRKs kanskje største flaggskip, Barne-tv, 

ble permanent flyttet over til NRK Super (NRK.no, 2010). Dermed ble NRK Super en 

fullverdig hovedkanal for både superbarn og superstore. Ifølge NRKs årsrapport fra 2010 har 

barna fulgt med over til NRK Super, og Barne-tv står fortsatt sterkt i mange 

småbarnsfamiliers liv. I desember 2012 kunne kanalen feire sitt 5-års-jubileum. Ifølge 

programredaktør Stokke har kanalen i 2012 mange likhetstrekk med kanalen slik den 

fremstod under åpningen i 2007: 

 
Vi brukte veldig mye tid på å finne ut hva slags kanal Super skulle være. Vi ser at dette arbeidet 
bar frukter for vi benytter den samme visjonen i dag: Vi skal skape en verden hvor barn vokser 
og er viktige (Stokke, 2012). 

 

NRK Super ønsker med dette å fremstå som et helnorsk alternativ til de internasjonale 

konkurrentene. De vil vise at de tar barn på alvor ved å gi dem en sentral plass i 

programmene, og ved å lage programmer som hjelper og inspirerer seerne (Stokke, 2012). Ut  

fra seertall og seerandeler ser det ut til at NRK Super har blitt det de har håpet på, et reelt 

helnorsk alternativ for barn. Til tross for at NRK står i en særstilling fordi de ikke er 

avhengige av en viss seerandel for å tjene penger, vil de likevel til en viss grad være 

avhengige av en tilstrekkelig høy seerandel for å kunne legitimere lisensinntektene sine. 

Stokke beskriver denne situasjonen som en balansegang de fleste i NRK føler på daglig; 

 

Lisenslegitimeringen er helt avgjørende. Vi skal ikke være for store, da går vi kanskje utenom 
oppdraget vårt, men vi kan ikke være for små heller, for da er vi ikke viktig for noen og vi får 
iallfall ikke penger (Stokke 2012). 

 

På denne måten har NRK Super hatt fokus på å bli en tilstrekkelig stor kanal for å oppnå en 

posisjon som innebar at barna forholdt seg til NRK Super på lik linje med de andre store 



	   47	  

barnekanalene. Som vi så i figur 1 gikk denne utviklingen raskt, og i 2012 var NRK Super å 

regne som en av Norges største og viktigste barnekanaler.  

 

4.2 Nyhetssendinger for barn i Norge 
NRK forsøkte seg tidlig på nyhetsformidling for barn, men da som innslag i andre 

programmer. Allerede i 1962 kom de første nyhetsinnslagene rettet mot de yngste seerne 

gjennom programposten Barnas Dagsrevy i det populære månedsmagasinet Falkeklubben. 

Programmets målsetting var å gi barn i alderen 8 til 14 år underholdning, opplysning og 

oppdragelse, på vidt forskjellige felter (Bakøy, 1999, s. 204). Programmet ble ledet av Rolf 

Riktor, som raskt ble kjent som Falkeklubbens ansikt utad. Riktor ble senere også 

programdirektør i BUA og etterhvert også direktør for NRK Fjernsynet. Barnas Dagsrevy ble 

et fast innslag i programmet og ble laget i samarbeid med NRKs nyhetsavdeling. Innslaget 

inneholdt flere nyhetsreportasjer fra forskjellige steder i landet. Tonen var informativ og 

moraliserende, og programlederen hadde en autoritær rolle, hvor det var tydelig at han, som 

voksen, var den som satt med kompetansen (Bakøy, 1999, s. 243). Programmet ble av 

medieforsker Eva Bakøy beskrevet som ”[…] en oppskriftsbok på hvordan skape seg 

meningsfull fritid, og minner lite om et tradisjonelt nyhetsprogram” (Bakøy, 1999, s. 238). 

Reportasjene var preget av nøktern saklighet, og adresseringsformen var tydelig 

formynderisk. Programmet gikk heller ikke av veien for å komme med direktiver om hva 

seerne burde gjøre for å innfri sine sosiale forpliktelser (Bakøy, 1999). Programlederen var 

også svært stivt antrukket, gjerne med dressjakke og slips, og han satt alltid bak et skrivebord. 

Dette gjorde at man signaliserte et ønske om å opprettholde en viss avstand til seerne. Det var 

helt tydelig at programlederen ønsket å fremstå som autoritær og formanende. Dette til stor 

forskjell fra nyhetssendingene i Supernytt, hvor programlederne aldri kommer med direktiver, 

de står ved eller foran en benk, nær kamera, de bærer ”hverdagsklær” og opptrer på mange 

måter som barnas storesøsken. Falkeklubben ble tatt av lufta i 1970. Dette ble imidlertid 

avløst av flere forsøk på å etablere nyhetsprogrammer for barn. Ønsket var å bearbeide det 

nyhetsstoffet man antok at barna fikk med seg gjennom andre programmer, som Dagsrevyen 

(Bakøy, 1999, s. 419). På denne måte kan man si at NRK fortsatt til en viss grad forsøkte å 

skjerme barna ved å gi dem nyheter som var mer tilpasset deres alder. Fra 1970 til 1980 

forsøkte NRK seg med fire forskjellige nyhetsprogrammer. I dag - i går (1970) avløste 

Falkeklubben og var et halvtimes program som ble sendt én dag i måneden. Programmet ble 

imidlertid tatt av sendeskjemaet etter ett år. Deretter gikk det fire år før kanalen igjen forsøkte 
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med programmet Globus (1974-1976), et program som ble sendt hver fjortende dag. Det siste 

nyhetsprogrammet på 70-tallet var Månedsrevyen, som kom i 1979 og varte ett år (Bakøy, 

1999, s. 342). Mens Barnas Dagsrevy ønsket å vise nyheter hvor barn var sentrale aktører, 

ønsket I går - i dag å gi barna en dypere forståelse av det nyhetsbildet som i utgangspunktet 

var myntet på voksne. Målet var å bearbeide inntrykk for dermed å beskytte barna mot 

fjernsynsmediets påståtte påvirkningskraft. Programmet representerte noe radikalt nytt 

innenfor BUAs programproduksjon, da dørene mellom barns og voksnes verden nå ble åpnet 

(Bakøy, 1999, s. 339). Globus ønsket å speile verden. De ønsket å være et forum som kunne 

ta opp barns rettigheter og være et talerør for barn. Programmet var riktignok mer 

barnesentrert enn I går - i dag og fokuserte på nyheter om barn for barn (Bakøy, 1999, s. 340). 

Ifølge Bakøy ble Globus tidvis møtt med kritikk for sin forenkling av nyhetsbildet. Det ble 

blant annet satt spørsmålstegn ved det å ta opp komplekse saksforhold, ettersom 

programkategorien krevde forenklinger som kunne føre til at det ble skapt et skjevt bilde av 

tingenes tilstand (Bakøy, 1999, s. 341). Mens 70-tallets nyhetssendinger først og fremst hadde 

de litt større barna som sin målgruppe, var det barn i alderen 7-10 som ble satt i fokus da 

Månedsrevyen ble lansert i 1979. Som med I går-i dag var igjen målsettingen å hjelpe barna 

med å få en bedre forståelse av de voksnes nyheter (Bakøy, 1999, s. 342). Nyhetsprogrammer 

for barn så ut til å være et særlig satsningsområde på 70-tallet. Sendingene inneholdt innslag 

med mye av den samme tematikken som i de voksnes nyheter, men i en form som var 

tilpasset barnepublikummet (Bakøy, 1999, s. 365).  

Det er vanskelig å fastslå hvorvidt det mellom 1979 og 1991 ble gjort flere forsøk på å 

lage nyhetsprogrammer for barn, da det ikke har vært mulig å oppdrive informasjon om dette 

hverken fra muntlige eller skriftlige kilder. I 1991 ble imidlertid programmet Nettopp lansert. 

Programmet ble sendt en gang i uken, og målsettingen var å formidle de viktigste 

nyhetssakene til barn, med et språk barn forstår. Dette programmet varte kun ett år og ifølge 

tidligere programredaktør i BUA, Kalle Fürst, skyldtes dette at det var et dyrt og komplisert 

program å lage (Fürst via Nils Stokke, 2012). Redaksjonen hadde dessuten hovedfokus på 

barneinnhold, ikke nyheter. Etter dette er det, så langt det har vært mulig å avdekke, ikke gjort 

andre forsøk på å etablere et nyhetsprogram for barn før Supernytt. 

  

4.2.1 Supernytt - fra idé til virkelighet 

Det skulle gå ni år før NRK igjen bestemte seg for å satse på nyheter for barn gjennom 

programmet Supernytt. Men veien fra idéstadiet til ferdig program ble lang og utfordrende. I 
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intervju med prosjektleder for Supernytt, Live Kaldestad, forteller hun om den syv år lange 

prosessen som ligger bak prosjektet. Kaldestad hadde selv jobbet med nyhetsformidling i 

NRK i mange år, da ideen om egne nyhetssendinger for barn tok form:  

 
Da jeg selv fikk barn kjente jeg et veldig stort behov for å kunne lage nyheter tilrettelagt for 
barn, for det hadde ikke NRK. Etter at jeg kom tilbake på jobb etter mitt andre barn gikk jeg til 
sjefene i NRK og sa: ”Nå må NRK ta oppdraget sitt helt og fullt på alvor og lage nyheter for de 
unge” (Kaldestad, 2012). 

 

Kaldestad startet arbeidet med å utrede muligheten for å lage et nyhetsprogram for barn. Hun 

var ikke den eneste som ønsket å lage et slikt nyhetsprogram, men drev mye av arbeidet 

videre alene. Det viste seg imidlertid at det på dette tidspunktet ikke fantes muligheter for å 

prioritere et slikt prosjekt, og videre arbeid ble foreløpig lagt på is. Samtidig var arbeidet med 

å opprette NRK Super i gang, og BUA, som ledet dette arbeidet, ble umiddelbart interessert i 

Kaldestads utredninger. Det var også fra deres side et ønske å kunne tilby barn et eget 

nyhetsprogram. Likevel skulle det ta to år før arbeidet med å realisere Supernytt virkelig ble 

satt i gang. Ledelsen i NRK ønsket at NRK Super skulle få muligheten til å etablere seg godt i 

målgruppen før de begynte å eksperimentere med nye programmer. Det var særlig to 

utfordringer knyttet til det å produsere et nyhetsprogram for barn. For det første hadde 

barnesendingene begrenset sendetid før NRK Super ble en realitet. Når så kanalen var på 

plass, trengte man, ifølge Stokke, tid til å finne formen og få på plass momenter som 

sendeskjema og faste programformater, før det var interessant å eksperimentere med større 

prosjekter som en fast nyhetssending ville være. Stokke beskriver prosessen slik:  

 
Kanalen trengte litt tid på å finne ut hvordan vi skulle lage nyheter for barn, et slikt program er 
ikke noe man bare starter med. Med nyheter skal man treffe planken fra dag en. Vi ville være 
sikker på at vi gjorde det riktig, du tuller ikke med nyheter (Stokke, 2012). 

 

I 2009 utvidet NRK Super sendetiden sin med en halvtime frem til 19.30 (Stokke, 2012), noe 

som i stor grad bidro til å muliggjøre Supernytt. Nå kunne kanalen programlegge på en mer 

målrettet måte. Barne-tv for de minste barna ble som vanlig sendt mellom 18.00 og 18.35, før 

Superkviss, som er beregnet på de eldre barna, overtok sendeflaten. Slik ønsket kanalen å 

skape en overgang fra de aller yngste til de litt eldre barna, for igjen å signalisere at Supernytt 

ikke er et program for de aller minste. Den utvidede sendetiden førte til at kanalen også fikk 

muligheten til å legge dramaserier for de eldste rett etter Supernytt i halvtimen mellom 19.00 

og 19.30. Stokke beskriver dette som en bevisst strategi: 



	   50	  

 
En utfordring for NRK Super er at vi har målgruppe 2-12 år. Vi vet at de minste barna ser på 
uansett. Men med denne programleggingen ønsker vi å signalisere at Supernytt ikke er for de 
minste. Vi ønsker å være tydelig på det og er bevisste på å holde fast på den sendetiden for å 
sikre en rutine på det (Stokke, 2012). 

 

For det andre spilte økonomiske hensyn en rolle med tanke på når det var mulig å gjøre 

Supernytt til en realitet. Det er forholdsvis dyrt å produsere nyhetssendinger, i tillegg til at de 

har et innhold som ikke egner seg til reprisesendinger, da det ligger i nyhetssjangerens natur å 

ha oppdaterte saker i hver sending. I tillegg vil det alltid være en kamp internt om fordeling av 

penger, slik Stokke selv uttrykker det: ”Det er klart, når Supernytt ble en realitet, måtte noe 

annet prioriteres ned, det er jo en pengefordeling. Men jeg er veldig glad for at vi gjorde det. 

Det er det eneste riktige” (Stokke, 2012).  

 Etableringen av Supernytt må også sees i sammenheng med NRKs øvrige satsing på 

nyheter. I 2010 rustet moderkanalen NRK1 opp sin nyhetssatsing, som et ledd i kampen om 

seerne. I sin årsrapport fra 2010 beskriver de selv denne satsingen slik: ”Mens andre tv-

kanaler valgte å redusere/fjerne nyhetstilbudet, valgte NRK å utvide Dagsrevyen fra 30-45 

minutter. Som en del av denne satsingen startet Supernytt for barn”. Det medgis også i samme 

rapport at unge mediebrukere er en utfordring for kanalen: ”Nye generasjoner har ikke den 

lojaliteten til radiostasjoner eller tv-kanaler som tidligere generasjoner”. Det er altså tydelig at 

NRK var svært bevisst på den økte konkurransen, og det ser ut til at Supernytt var en bevisst 

satsing fra ledelsens side. I tillegg hadde det ved flere tilfeller kommet tydelig til uttrykk at 

kanalen manglet en arena for å kommunisere store hendelser til barn. Et tydelig eksempel på 

dette var i 2004 i forbindelse med gisseldramaet i Beslan i Russland. Barne-tv valgte å fortelle 

om katastrofen, en beslutning som var kontroversiell, da Barne-tv nok ikke var et program 

hvor foreldre ventet å få presentert grusomme realiteter (Hake, 2006, s. 13). Supernytt vil 

således kunne fylle et behov både for seerne og for NRK selv.  

I august 2009 fikk Kaldestad mandat til å starte arbeidet med Supernytt. Videre ble det 

bestemt at lanseringen skulle skje i januar 2010, hvilket innebar kun fire og en halv måned på 

å gjøre Supernytt til en realitet. Kaldestad hadde imidlertid besøkt flere utenlandske tv-

kanaler i utredningsprosessen, blant annet BBC og SVT, for å hente inspirasjon fra deres 

nyhetsprogrammer for barn. Månedene frem til lansering ble i stor grad brukt på å spisse og 

forme ideer, bestemme hva slags nyheter Supernytt skulle bestå av, hvordan disse skulle 

formidles og hvilket uttrykk programmet skulle ha. I dette arbeidet ble blant annet psykologer 

og andre eksperter også involvert, for å kunne kvalitetssikre programmets henvendelsesform. 
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En redaksjon skulle også settes sammen, og i prosessen med å ansette medarbeidere ble det 

lagt vekt på å ansette medarbeidere som virkelig var opptatt av formidling til barn og som 

hadde erfaring med nyhetsarbeid. Ved enden av året var en redaksjon på plass og den første 

nyhetssendingen var klar for produksjon. Dermed var Supernytt en realitet, og første program 

gikk på lufta mandag 4. januar 2010. Programmet var den gang på cirka syv minutter, og var 

programsatt til klokken 18.50.  

 

4.2.2 Supernytt i 2012 

Supernytts redaksjon bestod i 2012 av 11 ansatte, hvor flere har vært med siden oppstarten. 

Kaldestad fungerer som redaktør for programmet. Redaksjonen har helt siden oppstarten hatt 

som mål å tilby et nyhetsprogram med en god miks av saker, formidlet tilrettelagt for barn. 

Fra redaksjonens side er det et ønske om at nyhetsuken skal bestå av en blanding av tunge og 

lette saker, det vil si alt fra hyggelige innslag om ”ufarlige” temaer som ”livet i dyrehagen” til 

mer alvorlige saker om kriger og ulykker. Felles for alle sakene er at man ønsker å sette 

sakene i en større sammenheng og forklare potensielt vanskelige ord og begreper. 

Programmet har ikke som målsetting å være dagsaktuelle. De beskriver dette som en bevisst 

strategi, hvor tanken bak er at ikke alle dagsaktuelle saker nødvendigvis når skolegården. Det 

er når sakene har nådd skolegården, gjerne etter å ha rullet i voksennyhetene et par dager, at 

Supernytt tar saken, for deretter å forklare og gi bakgrunnsinformasjon om hendelsene 

(Kaldestad, 2012).  

Siden starten i 2010 har programmet fått økt sin sendetid med ett og et halvt minutt, 

samt en ekstra sendedag. Det vil si at Supernytt i 2012 sendte åtte og ett halvt minutt med 

aktuelle saker mandag til fredag, i tillegg til en Supernytt Miks-sending. Med utvidet sendetid 

kunne Supernytt produsere en ekstra sak per sending. Redaksjonen fikk også ansatt to nye 

medarbeidere. Programmet sendes nå hele året, med unntak av i skolens ferier. Ifølge NRK er 

dette et ressursspørsmål, da nyhetsprogrammer ideelt sett bør sendes året rundt. Spesielt var 

dette en ulempe da katastrofen inntraff  22. juli. Ingen av redaksjonens medarbeidere, bortsett 

fra nettjournalister, var på jobb den aktuelle dagen. NRK forstod allikevel fort at her ville 

informasjonsbehovet bli stort, både for barna og foreldrene deres. Supernytts redaksjon ble i 

all hast kalt hjem fra ferie, og arbeidet med å lage ekstrasendinger med informasjon om 

terrorangrepet ble raskt satt i gang. Supernytt Ekstra ble sendt flere ganger i løpet av 23. og 

24. juli, med et gjentagende hovedbudskap som kommuniserte at terroristen var tatt og at alle 

barn var trygge (NRK.no, 2011). Supernytts nettside ble også kontinuerlig oppdatert med 
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relevante saker. Ved kriser og store ulykker som dette har redaksjonen et team av spesialister 

og eksperter stående stand-by, klare til å stille til intervju og til å svare på spørsmål. Under 22. 

juli-dekningen ble et intervju med spesialpedagog Jon-Håkon Schultz spesielt viktig. 

Supernytt har altså, til tross for at de ikke har daglige sendinger året rundt, muligheter til å 

lage spesialsendinger på kort tid, og de har en nettside som er oppdatert med relevante saker  

hele året.  

 

4.2.3 Høy markedsandel i målgruppen 

Til stor forskjell fra de kommersielle kanalene er NRK Super og Supernytt i svært liten grad 

opptatt av seertall. Kaldestad hevder at det er viktigere for Supernytt å i det hele tatt være 

tilstede og være en god formidler av nyheter for barn, uansett hvor mange som ser på. Likevel 

vil det være viktig for en institusjon som NRK å ha bred oppslutning i befolkningen, for å 

kunne legitimere det faktum at kanalen finansieres av lisensinntekter.  

 

 
Diagram 1: Seertall for Supernytt, aldersgruppe 7-11 år (NRKs analyseavdeling). 

 
Ifølge tall fra NRKs analyseavdeling var seertallene for Supernytt relativt høye ved 

programstart i januar 2010, med 66 000 seere i aldersgruppen 2 - 11 år og en markedsandel på 

46 prosent (se vedlegg ni). Det nærmeste man kommer å kunne måle programmets målgruppe 

er aldersgruppen 7 - 11 år (se diagram 1). Her hadde programmet 24 000 seere og en 

markedsandel på 35 prosent den første måneden. Når det gjelder seertallene for målgruppen 

har disse gått i bølger alle årene, med en bunn i juni måned (gjennomsnittlig 10 000 seere) og 

en topp i desember måned (gjennomsnittlig 37 000 seere). For hele perioden, januar 2010 til 

september 2012, er gjennomsnittet 19 000 seere og en markedsandel på 32 prosent. Til 
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sammenligning er seertallene for samme periode i alderen 2 - 6 år 30 000 og markedsandelen 

52 prosent. Her ser man altså at Supernytt har en større andel seere blant barn mellom 2 og 6 

år, altså en betydelig yngre gruppe enn det Supernytt ser for seg som sin ”idealseer”, 11-

åringen. Aldersgruppen 2 - 11 år har en gjennomsnittlig markedsandel på 42 prosent for 

samme periode. Programmet står altså relativt sterkt sammenlignet med andre tv-tilbud for 

barn til samme klokkeslett. Seertallene holder seg også relativt stabile, med et gjennomsnitt 

på 19 000 for barn i målgruppen (7 - 11 år) og 49 000 i gjennomsnitt i aldersgruppen 2 - 11 år. 

Tallene viser også at det er flere jenter enn gutter som ser på Supernytt, men noen markant 

forskjell er det ikke. Gjennomsnittlige seertall for perioden er for gutter 22 000, mens for 

jenter er det 26 000 (7 - 11 år). Disse tallene er Kaldestad selv svært godt fornøyd med og hun 

mener at programmet treffer godt i målgruppen.  

 

4.2.4 ”Ingenting er tabu” 

Til forskjell fra Norge har både Sverige, Tyskland og Storbritannia hatt nyheter for barn i 

mange år. I utredningsfasen var Kaldestad på studietur til flere av disse landene for å hente 

inspirasjon til det som skulle bli Supernytt. Supernytt har jevnlig kontakt med sine kollegaer i 

andre land gjennom et utvekslingsprogram kalt Youth News Exchange. Dette er en database 

hvor det finnes en oversikt over hvilke saker de respektive programmene skal sende den 

aktuelle dagen. Gjennom denne ordningen utveksles saker, og de ulike landene holder seg 

oppdatert på hvordan de andre landene prioriterer sine saker. Kaldestad mener denne 

utvekslingen er viktig, samtidig som hun ser flere utfordringer ved den. På den ene siden er 

den et godt verktøy hvor man raskt kan få tilgang til utenlandske nyhetssaker som kan være 

relevante for barn i Norge. På den andre siden støter man av og til på kulturproblemer, for 

eksempel i land hvor man ikke lar barn og kvinner komme til orde, noe Kaldestad 

understreker er helt uaktuelt for Supernytt: ”Det er kjempefint å bli inspirert, men vi er veldig oss 

selv. Ikke minst er det viktig å kunne diskutere hvor grensene går når det gjelder hva vi kan snakke om 

og ikke” (Kaldestad, 2012). Ifølge Kaldestad skal det være mulig å formidle alle slags nyheter 

til barn, og hun hevder at ingenting anses som tabu når det gjelder nyhetstemaer.  
 

4.2.5 Fra skepsis til prisdryss 

I løpet av de årene Supernytt har eksistert har programmet vokst, både i sendetid og antall 

ansatte. Dette tyder på at NRK-ledelsen ser verdien i nyhetssendinger for barn. Utvidet 

sendetid er et tydelig tegn på at NRK-ledelsen anser programmet for å være levedyktig.  
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 Til tross for at Supernytt ble møtt med en viss skepsis før programmet ble lansert, har det 

blitt tatt svært godt imot, i ettertid, både blant lærere, politikere, foreldre og barn. Kaldestad 

forteller at programmet tidvis har fått kritikk fra enkelte foreldre som mener at Supernytt er 

for ærlige, men at majoriteten av tilbakemeldingene har vært positive. Kaldestad mener at 

programmet på rekordtid har gått fra å være et ukjent program til å bli et program som både 

blir respektert og regnet med. Hun forteller at hun selv merker stor forskjell i måten Supernytt 

blir mottatt på nå i forhold til da programmet var nytt: ”Nå blir vi regnet med. Når det skjer 

noe så blir vi kontaktet med en gang og folk tar seg tid til oss” (Kaldestad, 2012). 

Programmet har da også mottatt priser både internt i NRK og fra eksterne organisasjoner. I 

2011 ble programmet tildelt NRKs journalistpris, en internpris som er svært høythengende 

blant NRKs ansatte. I begrunnelsen for tildelingen het det blant annet: 

 
Supernytt har siden starten i fjor klart å utvikle et helt nytt språk for presentasjon av nyheter for 
barn. Redaksjonen har på en modig og balansert måte klart å forklare store nyhetshendelser slik 
at barn kan forstå dem (NRK Super.no, 2011). 

 

Også eksternt har programmet mottatt flere priser, blant annet Gullruten og Redd Barnas 

barnerettighetspris i 2011. I den forbindelse uttalte generalsekretær i Redd Barna, Tove 

Wang, følgende: ”Programmet viser at man kan kommunisere med barn om alt, bare det 

gjøres på en tilrettelagt måte. Dette krever kompetanse, klokskap og mot, noe dere i Supernytt 

har vist at dere har” (Redd Barna.no, 2011). 

I 2012 fremstår Supernytt som et program som ønsker å være et reelt nyhetstilbud til 

barn i målgruppen. I kapittel fem og seks vil studien komme nærmere tilbake til hvorvidt 

programmet formidler nyheter som kan sammenlignes med nyheter for voksne, og i hvilken 

grad programmet treffer målgruppen. 

 

4.3 Oppsummering 
Dette kapittelet har vist at til tross for tidligere forsøk på nyhetssendinger for barn, har NRK 

aldri tidligere virkelig satset på denne typen program før Supernytt. Tidligere 

nyhetsprogrammer for denne målgruppen hadde ikke en egen, dedikert nyhetsredaksjon, slik 

Supernytt har. De hadde heller ikke den samme hyppige sendefrekvensen. Globus ble for 

eksempel kun sendt hver fjortende dag, mens Supernytt sendes seks dager i uken. 
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5 Kvantitativ nyhetsanalyse 
I sin studie av TV 2-nyhetene omtaler Waldahl og hans medforfattere tv-nyheter som ”[…] en 

av de viktigste institusjonene i den moderne offentligheten” (Waldahl et al., 2006, s. 67), og 

de mener at tv-nyheter er den viktigste kilden til kunnskap om hva som skjer i landet og 

verden for øvrig. Barn hadde frem til 2010 ikke denne muligheten til å bli informert. Det vil 

derfor være interessant å undersøke hvilke nyhetskategorier som kjennetegner Norges første, 

regelmessige nyhetsprogram for barn. Dette kapittelet presenterer funnene fra en kvantitativ 

nyhetsanalyse av et utvalg av Supernytts sendinger. Analysen tar utgangspunkt i 

nyhetskategorier man kan forvente å finne i nyheter for voksne, uten at det er et mål å 

sammenligne disse. Funnene er ikke nødvendigvis representative for programmets totale 

profil, men er heller ment å skulle gi et bilde av nyhetssakene som ble presentert i mitt utvalg.  

 

 
Diagram 2: Oversikt over nyhetskategorier, totalt. Prosentandel. 

 
Som diagram to viser er det emnemessig en relativt stor spredning mellom nyhetssakene, men 

det er kategorien sosiale spørsmål/opplysning som dominerer med nesten 30 prosent av 

innslagene. Dette er saker med en folkeopplysende karakter, som til tider kan minne om 

NRKs gamle program Skolefjernsynet, hvor folkeopplysning og opplæring stod sentralt. Disse 

sakene er ikke nødvendigvis dagsaktuelle, men samtidig ikke tidløse. De tar opp temaer som 

er aktuelle for den tidsperioden de sendes i, og gir gjerne svar på spørsmål man kan tenke seg 

at barn stiller seg. Sakene settes ofte inn i en tematisk ramme, slik at de kan sees i en større 

sammenheng. I tillegg blir det gitt mer bakgrunnsinformasjon, antagelig slik at publikum 
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lettere skal få en forståelse av hvorfor ting er som de er. Man går nærmere inn på 

årsakssammenhenger og gir grundige forklaringer på hvordan ting ser ut til å henge sammen.  

Den nest største kategorien er skole med 18 prosent av sakene, tett fulgt av 

underholdning/kultur med 16 prosent av sakene. Skole er nyheter som omhandler eksempelvis 

spesielle fag barna har på skolen, miljøet på skolen, ulykker på skolen og lignende. Det kan 

også være skolepolitiske saker, men da sett fra barnas ståsted. Dette er gjerne litt lengre saker 

(60 sekunder eller mer) som setter fokus på et forhold ved en skole, eller en skolepolitisk sak, 

ved å intervjue barn som er representative for saken og vise hvordan disse påvirkes. 

Underholdning/kultur er saker som omhandler populærkultur som popartister, kinofilmer og 

kjendiser. Også saker om barns deltakelse i for eksempel teaterstykker og andre kulturelle 

begivenheter faller inn under denne kategorien. Felles for de tre største kategoriene er at dette 

er saker som kjennetegnes av å være nyheter som det er lett for barn i målgruppen å relatere 

seg til. Sakene inneholder sjelden vanskelige ord og uttrykk, og omhandler gjerne temaer som 

er relevante for barns hverdag. Nettopp det å fremstå som relevante for barna er en av 

Supernytts målsettinger: relevans i den forstand at nyhetssaker som oppleves som viktig for 

barn, eksempelvis skole og kultur, vil prioriteres foran mer ”voksne” saker, eksempelvis saker 

om eldreomsorg og sykehus. Kaldestad beskriver prioriteringen slik: 

 
Vi ønsker at de fleste av sakene våre skal være en nyhet, samtidig som målet vårt også er å være 
relevante for barn, vi skal jo treffe målgruppa. Da blir det ikke så mange pensjonsreformsaker, 
men mye mer skolesaker, for eksempel. Vi må jo lage saker som angår barna (Kaldestad, 2012). 

  

Denne prioriteringen kommer tydelig frem i tabellen over, hvor man kan se at eksempelvis 

skolesaker utgjør 18 prosent av sakene i utvalget.  

 

5.1 Opplysning/sosiale spørsmål 
Supernytts redaksjon har siden lanseringen understreket at programmet ikke nødvendigvis er 

der man finner siste nytt først. Det er i større grad ønskelig å fokusere på å tilby nyhetsinnslag 

som oppleves som relevante for barn og som setter hendelser i en forståelig sammenheng for 

publikum (Kaldestad, 2012). Denne prioriteringen kommer tydelig frem når man studerer hva 

slags saker som dominerer i tabell en. Kategorien sosiale spørsmål/opplysning utgjør over 30 

prosent av sakene. Sakene som faller innenfor denne kategorien kjennetegnes av å være av en 

opplysende karakter. Et typisk eksempel på slike saker er Hvordan uttales 2010? (NRK, 

4.1.2010) hvor seerne får vite hva et utvalg barn og voksne mener om hvordan årstallet 2010 
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skal uttales. Forskjellige synspunkter på saken blir presentert og både menn og kvinner 

intervjues. Innslaget konkluderer med at seerne selv kan få velge om de vil uttale årstallet 

tjueti eller to tusen og ti. Et annet eksempel av mer folkeopplysende karakter er saken 

Befolkningen i Norge vokser raskt (NRK, 6.1.2012). Saken presenterer statistikk som viser at 

befolkningen øker mer i Norge enn i de andre nordiske landene. Måten reportasjen legges 

frem på er typisk for sakene som faller inn under denne kategorien. Først presenteres sakens 

kjerne, før seeren blir tatt med til ett eller flere intervjuobjekter som kan illustrere saken. I 

dette tilfellet får seeren være med til en familie med seks barn, hvor barna forteller om 

hvordan det oppleves å vokse opp med så mange søsken. Det blir også presentert et intervju 

med en forsker fra Statistisk sentralbyrå. Saken fremstår på mange måter som en hybrid 

mellom en featuresak og en nyhetsreportasje, fordi den kombinerer en nyhetsvinkling med en 

lengre reportasje om en av familiene dette gjelder. På denne måten personifiseres saken slik at 

publikum lettere kan relatere seg til nyheten som presenteres. 

Det at denne kategorien er såpass dominerende reflekterer Supernytts ønske om å 

formidle saker som er relevante for barn, samt ønsket om å være nære og aktuelle. 

Nyhetssakene i denne kategorien er saker som angår norske barns hverdagsliv, og publikum 

får presentert en kombinasjon av reportasjer om barns liv og aktuelle temaer. Det er tydelig at 

det er nyhetsformidling på barnas premisser som står i fokus. Supernytts prioritering av disse 

mer ufarlige sakene viser seg også i stoffets plassering i sendingen og i lengden på innslagene. 

Når sendingen ikke har en stor og dominerende dagsaktuell nyhet, som en brann, ulykke eller 

lignende, får ofte de mer ufarlige sakene plass som hovedsak. Disse sakene blir også i enkelte 

tilfeller brukt som siste sak i sendingen. Lengden på sakene er som oftest over to minutter, 

noe som gjør at de blir viet like mye tid og plass som sendingens hovedsak. Kategorier som 

derimot ikke får spesielt stor plass i Supernytt er politikk, økonomi og kriminalitet. 

 

5.2 ”Politikk er vanskelig” 
Kun 13 prosent av sakene i utvalget omhandler politiske hendelser. Sakene som faller 

innenfor denne kategorien dreier seg gjerne om nasjonale politiske nyheter, eksempelvis saker 

som forklarer hvorfor det er krig i et bestemt land eller store politiske streiker. Med politiske 

saker menes her saker som omhandler dagsaktuelle politiske saker som man typisk finner i 

nyhetsbildet i ordinære nyhetssendinger. Dette inkluderer ikke saker som kan betegnes som 

skolepolitiske saker, for eksempel saker om nedslitte skoler, skolemelkordningen og lignende. 

Det er totalt ni av 68 saker som faller innenfor kategorien politikk. Av disse er kun to saker 
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innenrikssaker, mens hele syv av sakene er utenriks. De to innenrikssakene omhandler en 

streik og et politisk vedtak om at man ikke har lov til å klapse til barn i Norge (NRK,  

12.4.2010). Ingen av innenrikssakene kan sies å inneholde noe element av konflikt, sakene er 

presentert som informasjon om en hendelse som har funnet sted og en lov som er vedtatt. Det 

sies ingenting om hva de forskjellige partene i sakene har ment på forhånd og eventuelt 

hvorfor de har vært uenige. Når det gjelder utenrikssakene er disse av en mer 

forklarende/diskuterende karakter. Her kommer man nærmere inn på hva de forskjellige 

sidene i saken mener, men uten at man trekker inn andre kilder som mener noe om dette. Det 

er redaksjonens egne reportere som fremstiller begge sider i saken. Det er tydelig at politikk 

er en kategori som ikke får stor plass i Supernytt. Det ser ut til at man heller prioriterer 

nyheter om barn eller mer ufarlige underholdningsemner. 

De to sakene i utvalget som kan betegnes som innenrikspolitikk er ufarlige saker som 

på ingen måte tar noe standpunkt i en politisk debatt. Den ene saken er av ren opplysende 

karakter, og forteller at politikerne nå har bestemt at det ikke er lov å klapse barn. Barne- og 

likestillingsminister Audun Lysbakken blir intervjuet og snakker kort om hvor viktig det er at 

alle forstår at det ikke er lov å klapse barn. Man går ikke nærmere inn på hvorvidt det har vært 

en politisk debatt rundt dette temaet. Den andre saken omhandler en streik blant vekterne i 

Norge. Her går man ikke nærmere inn på hvorfor det er streik og hvor de forskjellige partene 

står. Man får kun vite at det er streik fordi vekterne vil ha høyere lønn, og deretter opplyses 

det om hva som blir konsekvenser av streiken for de reisende på Gardermoen. 

Denne tendensen til nedprioritering av politiske saker ser man også i det svenske 

barnenyhetsprogrammet Lilla Aktuellt. Margareta Rönnbergs undersøkelse av programmet 

fant blant annet at 11 prosent av sakene i utvalget kunne betegnes som politikk, men kun tre 

prosent av disse var innenrikspolitiske saker (Rönnberg, 2010, s. 229). Rönnberg foreslår at 

dette skyldes frykten for å bli anklaget for å påvirke barn til å ta et bestemt politisk standpunkt 

(Rönnberg, 2010, s. 183). Hvorvidt dette argumentet er gyldig for Supernytt har ikke denne  

studien grunnlag for å besvare. Ut fra produksjonstekniske forhold, tidsrammer og 

programmets målsetting, synes det som om mangelen på politiske saker bunner i en 

kombinasjon av at redaksjonen har for lite tid og ressurser til å sette seg inn i politiske saker 

og formidle disse, i tillegg til at det virker å være en holdning fra redaksjonens side om at 

politikk ikke nødvendigvis er viktig for barn. Supernytt har ikke som uttalt mål å ha bred 

dekning innenfor det politiske feltet. Redaksjonen understreker at store politiske saker skal 

dekkes også av Supernytt, men at den mer daglige dekningen av det de omtaler som det 

”politiske spillet” anses å være irrelevant for barn i programmets målgruppe (Kaldestad, 



	   59	  

2012). Dette gjenspeiler den generelle tanken bak Supernytt om at programmet skal ta for seg 

de store sakene som allerede har vært aktuelle i nyhetsbildet noen dager. Også her kommer 

det tydelig frem at Supernytt jobber ut i fra sin målgruppe. Politiske saker vinkles gjerne ut 

fra barns ståsted og tar opp hendelser man kan anta at barn finner relevant. Samtidig påpeker 

redaksjonen utfordringen som ligger i innslagenes korte lengde. Kaldestad uttrykker det slik:  

 

1.30 er veldig kort tid for å fortelle en hel historie med mange parter som står mot hverandre og 
samtidig gjøre det interessant for barna, så det er selvfølgelig en utfordring. Vi gjør det 
innimellom, men det er ikke det vi gjør mest av (Kaldestad, 2012). 

 

I stedet prioriterer programmet å dekke politiske saker som er av betydning for barn i 

målgruppen, som for eksempel valg av nytt barneombud eller skolepolitiske saker.  

På denne måten holder programmet seg på barnas arena og fokuserer på saker de mener er av 

relevans for barn. På den ene siden kan man godt forstå denne prioriteringen. Barn er naturlig 

nok ikke utrustet med det begrepsapparatet og de livserfaringene som kanskje er nødvendig 

for å forstå politiske diskusjoner fullt ut. Samtidig må man kunne gå ut fra at de største barna i 

Supernytts målgruppe ofte er vitebegjærlige og nysgjerrige. De vil gjerne følge med på, og 

forstå, de dagsaktuelle hendelsene, også politikk. Det er heller ikke til å komme bort i fra at 

svært mange nyheter til syvende og sist bunner ut i politiske spørsmål. Hvorvidt det er 

hensiktsmessig å gå dypere ned i politiske spørsmål i saker som er av interesse for barn, er en 

lengre diskusjon. Men at det er rom for mer politikk i Supernytt er det liten tvil om. 

Som med politikk er også økonomi og kriminalitet kategorier som i liten eller ingen 

grad er representert i Supernytt. Ingen av sakene i utvalget omhandler økonomi, og kun to 

prosent faller under kategorien kriminalitet. Med tanke på programmets målsetting og 

tidsbegrensninger er ikke dette et overraskende funn. Man kan også argumentere for at dette 

på mange måter opprettholder tanken om at barn bør skjermes for voldelig innhold. Som 

tidligere nevnt har medieforskere jevnlig debattert hvorvidt vold på tv er skadelig for barn 

eller ikke. Dette har også vært et tema i samfunnsdebatten med jevne mellomrom. Ved å i stor 

grad unnlate å formidle saker innenfor kategorien kriminalitet, samtidig som redaksjonen er 

klar på at de ønsker å trygge og berolige barna, har programmet på mange måter tatt et 

standpunkt i denne debatten. Samtidig har programmets ledelse alltid vært klar på at ingen 

temaer skal være tabu i Supernytt. Alt skal kunne snakkes om, bare det formidles på ”riktig” 

måte. Programmet har i nyere tid fått ros for sin vilje til å dekke potensielt ubehagelige saker 

som 22.juli-saken, Alvdal-saken og Sigrid-saken. Her er man imidlertid mer opptatt av å 
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forklare barna hva som har skjedd og av å berolige dem, framfor å fokusere på potensielt 

skumle detaljer 

Sammenligner man innholdsprofilen i Supernytt med profilen i Dagsrevyen, skiller 

Supernytt seg klart ut når det gjelder prioriteringen av nyhetskategorier. I Dagsrevyen utgjør 

nyhetskategorien politikk den klart største nyhetskategorien, mens den nest største er sosiale 

spørsmål. Deretter følger feature, sport, samt kriminalitet. På bunn ligger økonomi og ulykker 

(Waldahl et al., 2002, s. 91). Det er altså en viss forskjell i Supernytts prioritering av 

nyhetskategorier sett i forhold til voksennyheter. Den mest markante forskjellen er 

voksennyhetenes prioritering av politikk, et tema Supernytt ser ut til å nedprioritere. Derimot 

er prioriteringen av sosiale spørsmål tydelig i begge programmer, selv om Supernytt har en 

langt høyere prosentandel enn Dagsrevyen (28 prosent mot 18 prosent i gjennomsnitt).   

 

5.3 Utenriksstoff 
Det følgende avsnittet vil se nærmere på hvor stor andel av nyhetene presentert i Supernytts 

sendinger som er utenriksstoff. Dette for å undersøke om seerne blir informert om viktige 

begivenheter som tar plass også utenfor landegrensene. For å kunne besvare dette er det 

vanlig å skille mellom utenriksstoff (saker lokalisert utenfor Norge, som ikke er fokusert på 

nordmenn) og innenriksstoff (saker lokalisert til Norge) (Waldahl et al., 2002, s. 88).  

 

 
Diagram 3: Fordeling av innenrikssaker og utenrikssaker i Supernytt. Prosentandel. 

 

Diagram tre viser at Supernytt har over dobbelt så mange innenrikssaker som utenrikssaker. 

En mulig forklaring på dette kan være at redaksjonen vurderer det å være lettere for barn å 
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relatere seg til og forstå innenrikssaker som omhandler omgivelser og forhold de er kjent med 

fra før. Nærhet i tid og rom er også et typisk nyhetskriterium kjent fra voksennyhetene. Dette 

kriteriet blir kanskje spesielt viktig i nyheter for barn, med tanke på seernes lave alder og 

erfaringsgrunnlag. Samtidig vil det også være viktig at barn får se og lære hva som skjer i 

resten av verden, slik at de bedre skal kunne være i stand til å forstå den verden de selv lever 

i. Noe av redaksjonens egen målsetting med Supernytt er at nyhetene skal settes i en 

sammenheng barn kan forstå og relatere seg til (Kaldestad, 2012). Det er rimelig å anta at det 

er lettere for Supernytts publikum å relatere seg til innenrikssaker enn utenrikssaker, og at 

dette kan være noe av grunnen til at antall innenrikssaker er såpass høyt. Samtidig 

understreker redaksjonen selv at det er viktig å formidle viktige utenrikssaker, men at dette 

naturlig nok ikke får like mye fokus som saker fra Norge. Der det er mulig forsøker 

redaksjonen også å relatere utenrikssakene til norske forhold og barn som bor her. Et 

eksempel er en sak som omhandler krigen i Syria (NRK, 16.6.2011). Her har redaksjonen 

intervjuet to barn som opprinnelig er fra Syria, men som er bosatt i Norge. Seerne får høre 

barnas reaksjon på krigen og hvordan det oppleves for dem at de ikke kan bo i sitt eget 

hjemland. Dette er trolig gjort i et forsøk på å gjøre saken mer nær og gjenkjennelig for 

norske barn. Waldahl og hans medforfatteres analyse av TV 2- og NRK-nyhetene viser en 

lignende tendens. Her er godt over 50 prosent av Dagsrevyens saker kategorisert som 

innenrikssaker (Waldahl et al., 2002, s. 89). 

  

5.4 Speiler Supernytt hele landet? 
Som allmennkringkaster skal NRK formidle nyheter fra alle Norges landsdeler: ”NRK skal 

reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og ha et godt lokalt tilbud og lokal 

tilstedeværelse” (Regjeringen.no, 2012). Det vil derfor være relevant å se på om hovedvekten 

av sakene som blir presentert i Supernytt er fra Oslo, hvor redaksjonen er lokalisert, eller fra 

landet for øvrig. 
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Diagram 4: Supernytts geografiske fordeling av saker, Oslo og landet for øvrig. Prosentandel. 

 

Diagram fire viser at hele 84 prosent av sakene er lokalisert utenfor Oslo. Med utenfor Oslo 

menes saker fra andre steder i Norge, eller utenrikssaker. 84 prosent kan kanskje være et 

overraskende høyt tall med tanke på at redaksjonen er lokalisert i Oslo. Dette kan skyldes at 

Supernytt benytter seg av NRKs mange lokalkontorer når de lager sakene sine. På denne 

måten kan de enkelt produsere saker fra hele landet, uten at det koster for mye. Som nevnt 

tidligere er det også NRKs plikt å speile hele Norge når det gjelder utvalg av nyhetssaker. 16 

prosent av sakene er lokalisert i Oslo og Akershus. I 2010 bodde 23,1 prosent av landets 

innbyggere i Oslo og Akershus (Høydahl, 2010). Man kan altså tolke dette dithen at det er en 

relativt ”rettferdig” fordeling når det gjelder lokalisering av saker med tanke på hvor 

befolkningen faktisk er bosatt. 

 

5.5 Nyheter med barn 
Ettersom Supernytt er et nyhetsprogram for barn vil det være naturlig å forvente at en del av 

sakene vil omhandle barn på en eller annen måte. Tabellen under viser antall saker som 

omhandler barn eller som benytter seg av barn som intervjuobjekter i saken. 

 

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  
100	  

Oslo	  

Landet	  for	  øvrig	  



	   63	  

 
Diagram 5: Forholdet mellom nyheter med barn og uten barn i Supernytt. Prosentandel. 

 

Diagrammet viser at det er nesten 20 prosentpoeng flere saker med barn enn saker uten barn. 

Med saker med barn menes innslag hvor sakens tema omhandler barn eller hvor barn opptrer 

som intervjuobjekter/kilder. Et typisk eksempel på en slik sak er innslaget om en skoleklasse 

som lager tegninger for å samle inn penger til barn i Moldova (NRK, 28.1.2012). Her er barna 

i fokus og spiller hovedrollen både som intervjuobjekter og ”eksperter”. At det er en overvekt 

av saker med barn er som forventet i et nyhetsprogram som er tilpasset seere mellom 8 og 12 

år. Det er rimelig å anta at saker som på en eller annen måte involverer barn også gjør det 

lettere for seerne, som selv er barn, å relatere seg til sakene. Mens man i Barnas Dagsrevy 

formidlet et syn som tilsa at voksne var de som visste best, formidles det i Supernytt et mer 

balansert syn. Både barn og voksne intervjues, men ingen trekkes frem som viktigere enn  

andre. Kaldestad hevder at redaksjonen har et helt bevisst forhold til dette, og forteller at det 

er viktig for dem å formidle barns meninger: ”Vi kan ikke bare snakke om barna, vi vil jo 

høre hva de selv sier. Det er vi opptatt av” (Kaldestad, 2012). 

 

5.6 Nyhetskriterier 
Det er vanskelig å diskutere nyhetsutvalget i programmet uten å komme inn på temaet 

nyhetskriterier. Det finnes ingen vedtatte nyhetskriterier når det gjelder nyheter for barn, da 

dette er en relativt ny sjanger. Kaldestad mener at Supernytt i all hovedsak arbeider etter de 

”ordinære” nyhetskriteriene, selv om de kanskje har en annen prioritering av disse enn hva 

man har i nyheter for voksne (Kaldestad, 2012). Supernytt er i liten grad preget av 

sensasjonsnyheter eller saker som i stor grad fokuserer på konfliktaspektet. Derimot er flere 

av sakene preget av aktualitet, nærhet og identifisering/personifisering. Ifølge Kaldestad er 

det aktualitet som utpeker seg som det viktigste nyhetskriteriet for Supernytt: ”Det er de 
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samme nyhetskriteriene. Det skal være relevant og interessant, det skal være en nyhet og det 

kan gjerne være noe sensasjonelt. Men aktualitet er kanskje det viktigste for oss” (Kaldestad, 

2012). Supernytt benytter seg til en viss grad av tradisjonelle nyhetskriterier i sitt arbeid med 

å velge ut saker. Likevel avviker det noe fra prioriteringen man vil se i nyhetsprogrammer for 

voksne. Mens man i nyhetssendinger for voksne legger mer vekt på saker som er aktuelle, 

nære og gjerne litt tabloide, har Supernytt større fokus på å formidle saker som omhandler 

tema barn er opptatt av. Her legger man for eksempel større vekt på at en sak er aktuell og 

nær, enn at den er tabloid og sensasjonell. Det viktigste nyhetskriteriet for Supernytt ser ut til 

å være aktualitet, men samtidig hevder redaksjonen selv at det ikke er et mål for dem å være 

dagsaktuelle.  

 

5.7 Oppsummering 
Kapittelet har vist at Supernytt i hovedsak formidler underholdende og opplysende saker. 

Hovedvekten av sakene er innenrikssaker, og over 60 prosent av disse omhandler barn eller 

bruker barn som kilder eller intervjuobjekter. Dette er i stor grad i tråd med Supernytts egen 

målsetting om å formidle nyheter som barn opplever som relevante. Ingen av sakene i 

utvalget omhandler økonomi, og kun to prosent faller innenfor kategorien kriminalitet. 

Politikk er et tema redaksjonen selv ser på som vanskelig å formidle, og kun 13 prosent av 

sakene kan sies å være politiske. Sakene i utvalget er ikke i hovedsak fra Oslo, hvor 

redaksjonen er lokalisert, men er geografisk spredt over hele landet. 
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6 Kvalitativ innholdsanalyse 
Dette kapittelet vil presentere en kvalitativ innholdsanalyse av nyhetsuke en (se vedlegg syv). 

Analysen vil besvare første del av oppgavens tredje problemstilling; På hvilke måter 

henvender programmet seg til målgruppen og hvilket syn på barn dominerer i sendingen? 

Kapittelet er delt i to hoveddeler, hvor første del tar for seg programmets henvendelsesform, 

ved å studere underpunktene programledere, retorikk, samt vinkling, mens del to tar for seg 

hvilket syn på barn som dominerer i sendingen.  

 

6.1 Kontekst: Om Supernytt 
Supernytt har som mål å formidle nyheter for barn, ikke barnenyheter. Programmet ønsker 

med andre ord å formidle nyheter på en måte som gjør at barn er i stand til å forstå hva som 

skjer, samtidig som de skjermes for de mest voldsomme detaljene. I Supernytts egen, interne 

språkplakat heter det blant annet; ”Ett av de overordnede målene er at vi skal forklare det som 

skjer slik at barna forstår”. De som er formidlere av nyheter i Supernytt er i hovedsak 

programlederne og reporterne. Fra januar 2010 til januar 2012 ble alle sendingene ledet av en 

programleder; Benedicte Bendiksen. I 2012 ble imidlertid sendetiden utvidet og ytterligere en 

programleder ble ansatt; Stian Presthus. De to ledet i 2012 Supernytt annenhver uke. 

Redaksjonen for øvrig består av 10 personer, hvorav fem er videojournalister, en 

produksjonsleder, en vaktsjef, to programledere og en prosjektleder. I tillegg er det ansatt en 

grafiker som går i turnus. Supernytt sendes ikke direkte, men lages ”live on tape” hver 

ettermiddag i et virtuelt studio. Dette vil si et studio med såkalte green screens hvor alt av 

grafikk legges på i etterkant. Studiodekket benytter mange av elementene kjent fra 

Dagsrevyen, noe som bidrar til å gi programmet et seriøst inntrykk. Dette er et bevisst valg fra 

Supernytts side, og tanken er at programmet ønsker å fremstå som en ”suprifisert” versjon av 

Dagsrevyen (Kaldestad, 2012). Sendingen åpner med en vignett hvor en oransje ball 

”smeller” inn i tv-ruta. Denne vignetten er inspirert av Dagsrevyen, men den røde 

”alarmballen” som er kjent derfra er byttet ut med en oransje, en av Supernytts to farger. Etter 

vignetten følger en kort presentasjon av to av dagens saker (headlines) ved hjelp av klipp fra 

saken og voice over (VO) fra programlederen. Deretter klippes det rett til studio hvor 

kveldens programleder blir etablert, hun/han ønsker velkommen før hun/han går rett til 

dagens hovedsak. Hver sending er 8.30 minutter lang og alle følger samme nyhetsformel (se 

fig. 1). Sendingene avsluttes i studio hvor programleder ønsker god kveld og på gjensyn.  
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6.1.1 Nyhetsformel 

Enhver nyhetssending på tv vil følge en form for nyhetsformel. Nyhetsformelen sier noe om 

hvordan sendingen er bygd opp og gjentar seg gjerne fra sending til sending. I Supernytt 

består fire av seks programmer av seks saker, to av sendingene har fem. Alle ser ut til å følge 

samme nyhetsformel (se fig. 1). Denne kjennetegnes av to til tre hovedsaker og en sekvens 

midt i sendingen med tre til fire mindre, telegramlignende nyheter kalt nyhetspakka, før 

sendingen avsluttes med en lettere sak, gjerne sport, underholdning eller kultur, på omtrent 

halvannet minutt. Programmene i utvalget som er datert før 2012 er på cirka syv minutter, 

mens programmene fra 2012 er på åtte minutter og 30 sekunder.  

 

 
Fig. 1: Supernytts nyhetsformel. 

 
Hovedsakene er ofte innenrikssaker (68 prosent) som omhandler barn, enten direkte eller 

indirekte, eventuelt består av intervjuer med barn. Disse sakene varer i gjennomsnitt ett og et 

halvt minutt, mens de kortere sakene varer cirka et halvt minutt. Hovedsaken er ofte den mest 

aktuelle saken, til forskjell fra de andre sakene som gjerne er litt mer tidløse. Etter 

hovedsaken følger en mellomlang sak, ofte innenrikssak. Så kommer en sekvens med tre til 

fire kortere saker, som kan betegnes som telegramnyheter og som Supernytt selv kaller for 

nyhetspakka (også kjent som short news). Disse sakene er svært varierte og omhandler alt fra 

pandabjørner på reisefot til dansende bulldosere. Ofte er disse innslagene det man 

karakteriserer som soft news, altså lette, hyggelige saker som ikke trenger så omfattende 

forklaringer og bakgrunnsinformasjon. Soft news skiller seg klart fra andre nyhetssaker ved at 

de er mer tabloide og omhandler andre saker enn dagsaktuelle nyheter om politikk, ulykker, 

økonomi og lignende. Denne sekvensen brukes også til å presentere kortere utenrikssaker som 
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man ikke går mer i dybden på. Et eksempel er i program fire (NRK, 16.6.2011) hvor man i 

nyhetspakka presenterer en kort sak om situasjonen i Hellas. Ved hjelp av studiokommentarer 

(STK) gis en kort innføring i hva som skjer i Hellas, men reporteren går aldri i dybden på hva 

som ligger bak uroen i landet. En nærmere beskrivelse av denne saken følger senere i 

analysen.   

Etter denne sekvensen følger en ny mellomlang sak. Alle sendingene i utvalget 

avsluttes med en 1.30-sak. Denne er alltid positiv eller opplysende, en typisk myk sak, gjerne 

innenfor sport, underholdning eller kultur. Dette er en fin måte å avslutte en nyhetssending for 

barn på, da man gjerne vil unngå tunge, vanskelige saker like før man avslutter en sending. 

Denne variasjonen gjør at sendingen får en balanse mellom tunge og lettere saker. Ingen av 

programmene i utvalget består utelukkende av kun positive eller kun negative saker. Det er 

også tydelig at redaksjonen velger ut saker på en annen måte enn hva en nyhetsredaksjon i et 

ordinært nyhetsprogram ville gjort. Mens man i nyheter for voksne har større fokus på 

dagsaktuelle saker, uten at man nødvendigvis tar hensyn til hvorvidt de er negative eller 

positive, har Supernytt mer fokus på saker som passer spesielt godt for målgruppen. Likevel 

vil det også i ordinære nyhetssendinger gjerne være en viss andel soft news, men sjelden i så 

stor grad som i Supernytt, hvor utvalget av saker er langt mer balansert. Rönnberg gjorde 

sammenfallende funn i sin studie av Lilla Aktuellt, og hun mener det virker å være en allmenn 

oppfatning at nyhetsprogrammer for barn ikke skal være kun problemorienterte, men bør 

bestå av en blanding av alvorlige og underholdende saker (Rönnberg, 2010, s. 28). 

Sendingen avrundes med at det klippes tilbake til programleder i studio som oppfordrer 

publikum til å delta i en konkurranse på nettsiden, før hun avslutter med å si: ”Vi er tilbake til 

samme tid i morgen. Vi sees. Ha det fint så lenge”, før vignetten signaliserer at 

nyhetssendingen er slutt. Programmet er relativt kort, sammenlignet med nyhetsprogrammer 

for voksne, og gir derfor ikke rom for de lange, granskende sakene.  

 

6.2 Programmets henvendelsesform 
Å formidle nyheter til et barnepublikum er ikke noe man har lang erfaring med i Norge. Ingen 

andre mediehus enn NRK har forsøkt seg på denne typen nyhetsformidling, med unntak av 

TV2 som tilbyr betaltjenesten ”TV2 Skole”. Denne leverer nyhetsinnslag bearbeidet for bruk i 

skolen (Tessem, 2009). NRK har aldri tidligere formidlet nyheter spesielt tilrettelagt for barn 

gjennom en egen programpost så hyppig som seks dager i uken. Målgruppen for Supernytt er 

barn i alderen 8 til 12 år, noe som vil kreve en annen henvendelsesform enn et voksent 
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publikum. Barn har ikke den erfaringsbakgrunnen og forståelsen av samfunnet som man kan 

forvente at voksne har. De vil være langt enklere å påvirke og overbevise, og det vil derfor 

være ekstra viktig at nyhetstekstene formidles på en objektiv måte og ikke farges av 

journalistens egne meninger og erfaringer.  

Programlederne i Supernytt er de som spiller den kanskje viktigste rollen i programmets 

formidling av nyheter. De introduserer og avannonserer sakene og legger tidvis på STKer på 

innslagene. Det neste avsnittet vil gå nærmere inn på deres rolle og se på hvordan de 

kommuniserer med sitt publikum. 

 

6.2.1 Programledernes rolle som nyhetsformidlere 

Rollen som programleder vil alltid være viktig i et hvilket som helst nyhetsprogram, men 

kanskje spesielt i et nyhetsprogram rettet mot barnepublikummet. For å ivareta 

forventningene om seriøsitet og troverdighet, som er knyttet til et nyhetsprogram, er det 

avgjørende at programlederne fremstår med en holdning som er i tråd med dette. Margaret 

Morse (1986) understreker programlederens betydning for opplevelsen av nyhetenes 

troverdighet. Morse mener at noe av det viktigste for at programlederne skal fremstå som 

troverdige, er at de viser at de selv tror på og står for det som blir sagt. Dette avsnittet vil 

derfor undersøke om Supernytts programledere fremstår som troverdige nyhetsformidlere. 

 Supernytt har selv valgt å omtale programlederen som nettopp det, og ikke nyhetsanker, 

som i Dagsrevyen. Dette er et bevisst valg tatt på bakgrunn av et ønske om å tilpasse seg 

målgruppen, all den tid programleder er et ord som er enklere å forstå og forholde seg til enn 

ordet nyhetsanker (Kaldestad, 2012). Dette kan være et strategisk smart valg av redaksjonen, 

da publikum i målgruppen trolig lettere kan relatere seg til ordet programleder, noe som kan 

bidra til å skape mindre distanse til publikum. Samtidig kan man argumentere for at det å gi 

programlederne i Supernytt et annet navn enn nyhetsankerne i Dagsrevyen kan gi et signal om 

at Supernytt ikke er så alvorlig og seriøst som andre nyhetsprogrammer. 
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Bilde 1: Programleder Benedicte Bendiksen. 

 

6.2.1.1 Programledernes ethos 

Inntil januar 2012 var Benedicte Bendiksen Supernytts ansikt utad og den eneste synlige 

voksenpersonen i programmet. Etter januar 2012 har også Stian Presthus blitt et kjent ansikt 

for seerne. Bendiksen og Presthus fremstår i studiens utvalg på en vennlig og avslappet måte, 

uten at de bikker over til å bli barnslig og tullete, slik Rönnberg mente at programlederne i 

Lilla Aktuellt tidvis fremstod som (Rönnberg, 2010, s. 181). Programlederen står alltid foran 

studiobordet, ikke bak som i Dagsrevyen. Dette gjør at de fremstår som mer tilgjengelige og 

nær seerne enn nyhetsankerne i Dagsrevyen. Programlederne er alltid kledd ungt og uformelt 

(se bilde 1). Med dette menes klær som t-skjorte, store skjerf og joggesko. Dette skiller seg 

klart fra antrekket en nyhetsanker i for eksempel Dagsrevyen ville benyttet, hvor mer typiske 

klær er drakt og dress. Denne litt uvanlige klesbruken i Supernytt ser ut til å være et bevisst 

grep for å skape mindre avstand mellom programlederen og publikum. Kaldestad forklarer 

klesvalget på følgende måte:  

 
De skal ikke ha hettegenser og klær med store bokstaver for eksempel. Da blir vi for useriøse 
synes jeg. Men slips og stramme drakter tenker jeg distanserer oss mer enn å være på lag med 
seerne (Kaldestad, 2012). 

 

I et nyhetsprogram vil det være viktig for programlederen å skape tillit og 

gjenkjennelseseffekt hos seerne. Jens E. Kjeldsen skriver i sin bok Retorikk i vår tid (2006a) 

at avsenderens ethos, altså måten man fremstår på, er svært viktig for å få folk til å lytte og å 

overbevise dem. Publikum vurderer ikke bare hva som sies, men også hvem som sier det og 

hvordan det sies (Kjeldsen, 2006a, s. 115). Kaldestad mener det er viktig at programmets 

seere liker programlederne og får tillit til dem: ”Programlederne i Supernytt skal være en sånn 

type storesøster/storebror-figur. Som seerne kan stole på” (Kaldestad, 2012). For at publikum 
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i målgruppen skal kunne kjenne seg igjen i programlederen og synes at vedkommende er kul, 

men samtidig troverdig, er det rimelig å anta at den typen klær programlederen bærer er mer 

passende enn hva drakt og dress ville vært, som er antrekk som i større grad signaliserer alvor 

og seriøsitet. Det kan selvfølgelig diskuteres hvorvidt man kan tolke programledernes 

uformelle  klesstil som et uttrykk for at programmet er useriøst og tullete, at det blir for mye 

Barne-tv-preg over det hele. Det er imidlertid ingenting ved oppførselen eller budskapet 

programlederne formidler som gir dette inntrykket, og helhetsinntrykket blir derfor at 

programlederne er vennlige, men seriøse.  

 

6.2.1.2 Bruk av kroppsspråk 

Hvordan programlederne ordlegger seg og hva slags kroppsspråk de bruker vil være med på å 

avgjøre hvilket inntrykk seerne sitter igjen med av programmet. Rönnberg (2010) fant i sin 

analyse av Lilla Aktuellt at programlederne fremstod som desperate etter å være på barnas 

nivå. Hun mener at de i sin jakt på å være kompis med barna fremstår som tullete og useriøse,  

og at dette gjør at det kan være vanskelig for publikum å ta programlederne og nyhetene 

alvorlig (Rönnberg, 2010, s. 181). Dette kan i liten grad sies å gjelde Supernytts 

programledere. Både Bendiksen og Presthus har et kroppsspråk som signaliserer ro og 

seriøsitet. De står foran studiobordet under hele sendingen og har hendene plassert foran seg, 

holdende på manuskort. De har ingen utpregede fakter eller håndbevegelser. Kun 

ansiktsmimikken avslører hvordan de selv forholder seg til sakene de presenterer. Her er det 

stort sett snakk om to forskjellige uttrykk: smilende og alvorlig. Programlederne ler sjelden 

eller aldri. Noen få ganger lager de grimaser for å vise at de syns noe er rart (se bilde 2). 

Seriøsiteten de formidler kan tidvis minne om forgjengerne i Barnas Dagsrevy, selv om disse 

var langt mer autoritære. Supernytt har heller ingen bruk av barnespråk, noe som var svært 

vanlig i Barnas Dagsrevy. 
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Bilde 2: Programleder Benedicte Bendiksen lager grimase (NRK, 4.1.2010). 

 

6.2.1.3 Tiltalemåte 

Tilpasningen til målgruppen kommer også til uttrykk når det gjelder programledernes 

tiltalemåte. Mens nyhetsankerne i Dagsrevyen har en relativt formell og stiv tone, er 

Supernytt langt mer uhøytidelige. Programlederen åpner vanligvis med: ”Heisan!”, eller ”Hei 

dere!” Og avslutter gjerne med: ”Vi sees!”. Dette er tiltaleformer man trolig aldri ville brukt i 

en nyhetssending som Dagsrevyen. Også i toneleie reflekteres den mer uformelle tonen. Både 

programledere og reportere har generelt et lettere toneleie enn i Dagsrevyen, men også her 

tilpasser man seg type saker. 

Nyhetspublikummet vil i møte med en nyhetssending være preget av visse 

sjangerforventninger. Nyheter blir gjerne oppfattet som sannheter og rene fakta om 

forskjellige hendelser. Dette er også en sjanger som blir oppfattet som seriøs og noe som er 

viktig å få med seg. Slike sjangerforventninger blir bygd opp gjennom tid ved at publikum har 

sett mange utgaver av sjangeren (Hagen, 1998, s. 115). Selv om Supernytts publikum kanskje 

ikke har de samme sjangerforventningene som det voksne publikum, har også de gjerne sett 

voksennyheter og vet til en viss grad hva de kan forvente seg av en slik sending. Det er en 

selvfølgelighet at programlederen ikke skal avsløre egne meninger og holdninger til temaet de 

presenterer. Samtidig er det fin balansegang mellom dette og det å bli for mekanisk og bare 

lese opp nyhetene. Rönnberg fant i sin analyse at programlederne i Lilla Aktuellt ofte tillot 

seg å avsløre egne meninger og holdninger til sakene. Blant eksemplene nevner hun at 

programlederne enkelte ganger kom med personlige råd eller oppfordringer, som å oppfordre 

til å starte en underskriftskampanje eller å samle inn penger til barn i Afrika (Rönnberg, 

2010). Dette forekommer aldri i Supernytt, men forekom jevnlig i Barnas Dagsrevy. Her fikk 

seerne ofte nærmest formaninger om å selv gjøre en innsats for barn som ikke hadde det så 

bra. Personlige meninger og oppfordringer forekom derimot ikke i denne studiens utvalg. Det 
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eneste unntaket som finnes er saken om ettervirkningene av jordskjelvet i Haiti. I introen sier 

programlederen: ”Det forferdelige jordskjelvet i Haiti” (NRK, 12.1.2011). Ordet forferdelig er 

det eneste som kan avsløre noe om hva programlederen selv synes om jordskjelvet. Bortsett 

fra dette eksemplet finnes ingen tilfeller av at hverken programleder eller reportere uttrykker 

egen mening om saken de presenterer.  

 

6.2.2 Retorikk 

Gjennomgående for alle sendingene i utvalget er at programledere og reportere henvender seg 

til seerne med et språk som preges av å være svært forenklet, sett i forhold til nyhetstekster 

slik de fremstår i nyhetssendinger for det voksne publikum. Med et forenklet språk menes at 

det brukes korte setninger og ord som er lette å forstå, altså lite bruk av fremmedord. Språket 

er enkelt, konkret og begripelig. Det er lite bruk av ironi og metaforer, og språket har et svært 

muntlig preg. Et illustrerende eksempel er: ”Da det begynte å brenne i går kveld, kom det 

mange brannmenn for å prøve å slukke brannen” (NRK, 4.1.2010). Her går ikke reporteren 

nærmere inn på branntekniske årsaker eller detaljerte følger dette vil få for lokalsamfunnet. 

Saken er vinklet ut fra barnas perspektiv, og det legges vekt på hvilken betydning denne 

brannen har for de unge og deres hverdag. Denne tendensen til et muntlig språk står i sterk 

kontrast til språket som ble benyttet i Barnas Dagsrevy, som hadde en langt mer skriftlig 

karakter (Bakøy, 1999, s. 241). Språket i Supernytt kan karakteriseres som relativt enkelt.  

Likevel benytter man seg ikke av et barnslig språk, men viser at man tar barna på alvor ved at 

programlederne snakker på en måte barn kan forstå, uten at det blir tullete og banalt. 

Analysen viser at Supernytt bruker et relativt aktivt språk, det vil blant annet si mest 

mulig bruk av verb der dette er mulig. Språket er preget av å være seriøst, ikke flåsete og 

tullete, men nøkternt og informerende. Det finnes likevel eksempler på lettere saker hvor 

språket har et mer kameratslig preg, som saken om Thomas som skrev brev til kommunen 

med ønske om hoppbakke, og fikk det (NRK, 12.1.2011). I dette innslaget er reporteren blid 

og glad i stemmen når han stiller Thomas spørsmål om hvordan han syns dette har gått og om 

han tør hoppe i bakken. Det er også mer lek med ord i denne reportasjen enn i for eksempel 

saken om brannen i Storsteinnes: ”Også sa de ja! Time kommune ville hoppe i det”. Man ser 

altså at Supernytt i stor grad tilpasser språket ikke bare til målgruppen, men også etter hva 

slags saker som presenteres. 
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6.2.2.1 Lite bruk av fremmedord 

Etter å ha analysert en hel nyhetsuke av Supernytt kom det tydelig frem at programmet i svært 

liten grad benytter seg av fremmedord og vanskelige uttrykk. Lite bruk av fremmedord er 

ikke et overraskende funn i nyhetstekster for barn. Likevel burde man kunne forvente at flere 

fremmedord blir brukt og forklart. Hvis publikum sjelden får forklart vanskelige ord og 

uttrykk vil det ikke bidra til at de blir erfarne nyhetskonsumenter. Enkelte ganger fører denne 

forenklingen til at nyhetstekstene kan oppfattes som unøyaktige og noen ganger forvirrende. 

Et illustrerende eksempel er en sak om at det fødes mange barn i Norge, hvor en forsker fra 

Statistisk Sentralbyrå blir intervjuet. I stedet for å forklare hva en forsker er og hva akkurat 

denne forskeren jobber med, sier reporteren: ”[…] ei som er god på å se hvordan ting utvikler 

seg” (NRK, 6.1.2012). Her kunne reporteren med fordel ha forklart hva en forsker er og hva 

vedkommende gjør i jobben sin, noe som også må sies å være relevant for selve saken. I 

stedet kan publikum bli sittende og lure på hvilke ting denne personen ser på og hvorfor. Et 

annet eksempel på vanskelige ord som ikke forklares er en sak om en gutt som er plaget av 

astma (NRK, 28.1.2012). Det gis en grundig forklaring på hva astma er, men når det nevnes at 

han må bruke Janusmaske, gis det ingen nærmere forklaring på hva det er. Det er ikke 

utpreget stor bruk av fremmedord som ikke forklares, men noen unntak er det. Andre ganger 

forklares vanskelige ord på en enkel, men utfyllende måte. I en sak om at barn drikker 

energidrikker, intervjues en representant fra Folkehelseinstituttet. Her forklares 

Folkehelseinstituttet som: ”De som gir råd om nordmenns helse” (NRK, 16.6.2011). Hvordan 

publikum oppfatter disse forklaringene kommer studien nærmere inn på i kapittel syv. 

  

6.2.2.2 Tidvis mangelfulle forklaringer 

Å forklare kompliserte og sammensatte årsakssammenhenger, som hva som ligger bak en 

borgerkrig, kan være utfordring stor nok når man skal formidle til et voksent publikum. Å 

lage gode forklaringer for et barnepublikum, som ikke skal være subjektive, er trolig både 

krevende og utfordrende. Det vil derfor være viktig å følge forklaringene helt ut, slik at 

publikum ikke blir sittende igjen med flere spørsmål enn svar. I studiens utvalg er det en 

tendens til at flere av sakene forklares på en ufullstendig måte. Et eksempel på dette er en kort 

telegramnyhet fra Sør-Afrika (NRK, 15.6.2010). Saken omhandler vaktene som passer på 

under VM i fotball og at disse streiker fordi de vil ha høyere lønn. Det er to uklarheter i denne 

saken. For det første forklares det ikke hva en streik er. For det andre: Den foregående saken 

handler om streik blant vektere i Norge. Der forklares det at disse streiker fordi de vil ha mer 
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lønn. Så klippes det rett over til saken fra Sør-Afrika. Her er forklaringen den samme, men det 

legges til at streiken førte til at alle fikk sparken og måtte reise hjem. Det forklares altså ikke 

hvorfor de fikk sparken, og publikum kan derfor bli sittende og lure på om også vekterne i 

Norge kommer til å få sparken, samt hvilke forskjeller det er på en streik i Norge og i Sør-

Afrika. 

Andre ganger fungerer de enkle forklaringene godt. I et kort innslag om uroen i Hellas 

er det programleder Benedicte Bendiksen som har lagt VO på saken. Hun formidler saken på 

en nøytral og nøktern måte, med et språk som bærer preg av seriøsitet. Det er ingen 

”krumspring” i språket og hun går rett på sak. Setningene er enkle og korte som i denne 

forklaringen:  

 
I Hellas er mange sinte på de som bestemmer der, fordi Hellas har veldig dårlig råd. Folk ønsker 
at statsministeren skal slutte i jobben sin, men det vil han ikke. I dag lager han heller en ny 
regjering ved å sparke noen av de andre sjefene og få nye (NRK, 16.6.2011).  

 

Her sier programlederen mye med få ord, og det er tydelig at det har blitt jobbet med å trekke 

ut essensen i saken. På den ene siden kan det argumenteres for at dette gjør saken bedre og 

lettere å forstå for barn, fordi forvirrende detaljer som kanskje ikke er relevant for sakens 

kjerne er utelatt. På den annen side kan forenklingen bidra til å gjøre saken for lite kompleks. 

Man går ikke i dybden på hvorfor statsministeren ikke vil slutte i jobben sin, eller hvorfor 

Hellas har veldig dårlig råd. Det er tydelig at det som er viktig i denne saken er å forklare 

hvorfor de som bor i Hellas er sinte. Dette kommer også klart frem i slutten av innslaget, når 

Bendiksen sier: ”Derfor er de sinte”, med tydelig trykk på derfor. Med dette understrekes det 

hva årsaken er, et virkemiddel som tydelig er tilpasset unge seere. 

 

6.2.3 Vinkling 

Hvordan en nyhet vinkles har mye å si for hvordan mottakeren tolker den. Med nyhetsvinkling 

menes hvordan redaksjonen behandler nyhetsinnslaget og hvilke perspektiver som anlegges 

på saken de tar opp (Waldahl et al., 2002, s. 290). Spesielt i nyhetstekster tiltenkt 

barnepublikum vil dette være viktig, da hva man bestemmer seg for å vektlegge gjerne vil 

være det publikum oppfatter som viktig. Det som klart kjennetegner Supernytt er at flertallet 

av sakene vinkles ut fra barns perspektiv. Barna er i fokus, enten indirekte gjennom sakens 

tema, direkte ved at barna selv spiller hovedrollen, eller ved at man benytter seg av barn som 

intervjuobjekter. Dette er i tråd med Supernytts egen målsetting for programmet. Redaksjonen 
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ønsker å presentere saker som er enkle for barna å forstå og forholde seg til. Samtidig er det 

viktig for redaksjonen at barna får uttale seg der dette er hensiktsmessig, siden det er nettopp 

barn som er målgruppen for nyhetene (Kaldestad, 2012).  

Supernytt konsentrerer seg først og fremst om å formidle nyheter fra Norge. Dette er 

imidlertid ingen regel. Skjer det viktige hendelser i utlandet som vil være relevant for barn i 

Norge, vil dette også bli prioritert i Supernytt. Likevel er de tidligste sendingene i mitt utvalg 

preget av liten grad av utenrikssaker. De fleste utenrikssakene er samlet i den såkalte 

nyhetspakka og er gjerne korte, telegramlignende saker. Utenrikssaker var også noe barna i 

fokusgruppen trakk frem som noe de ønsket mer av. På direkte spørsmål om det var noe de 

savnet i programmet svarte halvparten av barna at de ville vite mer om verden: ”Litt mer om 

ting som skjer i verden på en måte. Eller, det er jo litt, men det er jo mye mer som skjer også” 

(Iben, 10 år). Det hun sier her tyder på at hun gjerne vil vite mer om hva som skjer i verden. I 

Rönnbergs studie av Lilla Aktuellt var det svært delte meninger blant barna om hvorvidt de 

ønsket seg flere utenrikssaker eller ikke. Her mente mange av barna at nyheter fra utlandet var 

kjedelige og uinteressante, mens andre syntes at programmet inneholdt alt for mye om 

hendelser i Sverige og for lite om verden for øvrig (Rönnberg, 2010, s. 283).  

 

6.2.3.1 Beroligende strategier 

I alle saker i utvalget som er negative eller potensielt skumle benyttes beroligende strategier, 

og det er tydelig at det er viktig for programmet å dempe eventuell frykt i saker som kan 

oppleves som vonde og vanskelige. Med beroligende strategier menes at seerne blir beroliget 

både før, under og etter saken. Et eksempel på dette er saken om brannen i Storsteinnes. I 

sendingens intro sier programlederen: ”Mange barn mistet idrettshallen sin etter en brann i 

natt. Heldigvis ble ingen skadet”. Det understrekes også at barna skal få tilbake idrettshallen 

sin: ”Nå lover de voksne å bygge opp idrettshallen igjen”. Etter reportasjen, i studio, beroliger 

programlederen igjen med at det har gått bra ved å si: ”Alle som måtte forlate husene sine i 

natt, har nå fått lov å til å reise hjem igjen”. Her ser man at samme budskap blir repetert tre 

ganger, men med forskjellige ord og uttrykk. Dette kalles å skape redundans (Kjeldsen, 

2006b, s. 13). Det å gjenta det samme budskapet flere ganger vil hjelpe publikum å huske 

budskapet, noe som kanskje er spesielt viktig i en nyhetssending for barn. Det finnes flere 

måter å skape redundans på. Man kan enten gjenta det samme budskapet flere ganger etter 

hverandre, eller man kan gjenta det samme budskapet ved hjelp av flere forskjellige 

virkemidler (Kjeldsen, 2006b, s. 13). For eksempel kan man benytte seg av bilder, video, tekst 
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eller tale, hvor alle modalitetene formidler det samme budskapet. Det er en utstrakt bruk av 

denne repeteringen i Supernytt, noe som synes å være et helt bevisst grep. I saker om krig og 

elendighet benyttes det samme grepet. Reporteren forsøker å berolige ved å understreke at det 

er lite sannsynlig at noe lignende vil skje i Norge. Dette gjøres blant annet ved å intervjue 

eksperter og å understreke hvor uvanlig og langt unna hendelsen er. Supernytt er også opptatt 

av å legitimere barnas følelser ved for eksempel intervjue psykologer som forteller at det er 

helt greit å være lei seg. Denne bruken av beroligende strategier er et grep som støttes av blant 

annet David Buckingham. Han hevder at man som seer trenger tid og informasjon for å kunne 

forstå og håndtere det man ser på nyhetene. Han mener at barna kan føle seg opprørte og 

hjelpeløse om de ikke får forklart hva som skjer (Buckingham, 1996, s. 183). 

 Å benytte seg av beroligende strategier er helt bevisst fra Supernytts side. Prosjektleder 

Kaldestad beskriver tanken bak slik: ”Å dempe frykt er et av målene våre. Dempe frykt ved å 

gi barn riktig og god informasjon og kunnskap om hva som skjer” (Kaldestad, 2012). Denne 

bruken av beroligende effekter er et grep som helt klart skiller Supernytt fra ordinære 

voksennyheter. Mens Supernytt er preget av en mer beskyttende tiltale og tilnærming, preges 

voksennyhetene av en mer ”brutal” ærlighet i sin formidling. Også Rönnberg fant at Lilla 

Aktuellt i stor grad benyttet seg av dette grepet i sin nyhetsformidling (Rönnberg, 2010, s. 

33). Rönnberg deler bruken av disse beroligende strategiene inn på tre forskjellige nivåer: 

 

1) Programnivå: man varierer mellom tunge og lette innslag. 

2) Nyhetsinnslagsnivå: man vinkler saken ut fra barnas perspektiv. 

3) Sekvens/bildenivå: man velger bort de mest eksplisitte, voldspregede bildene, og 

benytter seg av forklarende grafikk. 

 

Denne inndelingen kan også overføres til Supernytt. Ingen av sakene i mitt utvalg kan sies å 

være utelukkende positive eller utelukkende negative, men i triste saker blir det understreket 

flere ganger at det gikk bra, og man fokuserer på at det også finnes en positiv side ved saken. 

Det er altså en klar tendens til at saker som i utgangspunktet er negative, som for eksempel 

branner eller kriger, vinkles slik at seerne også får presentert en positiv side ved saken.   

 

6.2.3.2 Bruk av grafikk 

I et medium som tv vil bruk av bilder og illustrasjoner naturlig nok spille en sentral rolle i 

nyhetsformidlingen. Det ville vært interessant å se nærmere på hvordan Supernytt bruker lyd 



	   77	  

og bilde for å formidle sine nyheter, men dette temaet alene er for omfattende til å få plass i 

oppgaven. Imidlertid vil det være interessant å se på hvordan man benytter seg av grafikk på 

skjerm for å understøtte det man formidler ved hjelp av ord. I mange saker benyttes 

forklarende grafikk som et hjelpemiddel for å forklare begreper som kan være vanskelig for 

barn å skjønne. Dette fungerer svært godt og kunne med fordel ha blitt benyttet oftere. Et 

eksempel som illustrerer dette er en sak om at verdens høyeste tårn har åpnet i Dubai. 

Hovedbudskapet i saken er at tårnet er veldig høyt, faktisk verdens høyeste. Dermed blir det 

viktig å få frem hvor høyt dette er i forhold til andre ting barn kan relatere seg til. Dette løser 

redaksjonen ved å sammenligne tårnet med fotballbaner (se bilde 3).  

  
Bilde 3: Grafikk som viser høyden på tårnet i Dubai. 

 
Også i saker som omhandler steder det er sannsynlig at barna ikke vet hvor ligger, benyttes 

grafikk i form av svært forenklede kart (se bilde 4). 

 

 
Bilde 4: Grafikk som viser hvor i verden Kirgisistan ligger. 

 

Grafikk benyttes også på en mer humoristisk måte som man trolig aldri ville sett i 

Dagsrevyen. Et eksempel som illustrerer dette er saken om hvordan publikum skal uttale 
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årstallet 2010. Her kommer det frem at Sylfest Lomheim fra Språkrådet er den som 

bestemmer hva man skal si, og i stedet for å filme intervjuet med Lomheim brukes grafikk 

med voice over (se bilde 5).  

 

 
Bilde 5: Grafikk: Sylfest Lomheim mener man skal si totusenogti. 

 

Bruk av grafikk i formidling av nyheter er hverken nytt eller spesielt. Det som imidlertid 

skiller Supernytts grafikkbruk fra for eksempel Dagsrevyens, er hyppigheten og måten det 

brukes på. Med dette menes at Supernytt bruker grafikk oftere, og det er helt tydelig at 

grafikken er tiltenkt barn, ikke voksne. Dette kan ses i bilde 4, hvor man benytter et kart som 

er grovere og enklere å forstå enn kart man vanligvis får presentert i ordinære 

nyhetssendinger. 

 

6.3 Synet på barn 

Siden NRK startet sin programproduksjon for barn på 1960-tallet har synet på barn i 

programproduksjonen endret seg i takt med synet på barn i samfunnet for øvrig. Som 

oppgaven har vist, var de tidligste barneprogrammene preget av et syn på barn som uskyldige 

og sårbare, som vesener som måtte skjermes mot den uhyggelige virkeligheten der ute i 

verden. Dette er imidlertid holdninger som har endret seg radikalt siden den gang. Det 

tydeligste eksempelet på denne holdningens rake motsetning er programmet Barnas 

Supershow, hvor det er nettopp barn som spiller hovedrollen som programledere. Her 

kommer det tydelig frem at barn skal synes og høres og at barns meninger er viktige. 

Supernytt er dog ikke et rendyrket barneprogram. All den tid programmet også faller inn 

under kategorien nyhetsprogram vil det være interessant å se på hva slags syn på barn som 
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dominerer i dette programmet. Er barnas meninger så viktige at de også skal vises og høres i 

et nyhetsprogram, eller er dette en arena hvor voksne fortsatt skal ha styringen? 

 

6.3.1 Tilbake til den trygge voksenrollen? 

Supernytt skiller seg på mange måter fra de siste tiårs barneprogrammer ved at voksne går 

tilbake i rollen som den ansvarlige, trygge programlederen. Likevel slipper man ikke fokuset 

på barna og deres behov. Det er tydelig at man har respekt for barna og ser på dem som 

selvstendige aktører i samfunnet, ved at barn har en naturlig rolle som intervjuobjekter og 

kilder i programmene. Samtidig er det kun voksne som innehar rollene som programledere og 

reportere, og man signaliserer dermed at formidling av nyheter fortsatt er en arena hvor 

voksne skal bestemme. 

Som Bakøy viste i sin doktoravhandling var tidlige nyhetsprogrammer for barn i NRK 

preget av et ganske annet syn på barn og barndom. I Barnas Dagsrevy (1970) var 

programlederen stivt antrukket, satt bak en kontorpult med en viss fysisk avstand til kamera,  

og hadde et toneleie som signaliserte en klar ovenfra-og-ned-holdning. Det var liten tvil om at 

de voksne, her representert ved programlederen, var de som visste best og som man skulle 

adlyde. Programmet Globus (1974-1976) brøt imidlertid med denne henvendelsesformen. Her 

var programlederne iført uformelle fritidsklær og man hadde en noe ledigere tone (Bakøy, 

1999, s. 382). Man så imidlertid her en antydning til at barna ble overvurdert ved at de ble 

omtalt og intervjuet på en “voksen” måte, noe som ofte endte i at barna ikke forstod 

sammenhengene (Bakøy, 1999, s. 383). I programmet Nettopp (1991-1992) gikk man igjen 

tilbake til en mer formell henvendelsesform, ved at voksne programledere ledet sendingen 

sammen med ett barn. Supernytts tilnærmingsmåte til seerne skiller seg på flere måter fra alle 

de tidligere forsøkene på nyhetsformidling for barn. Programlederne benytter en myk og 

vennlig tone, er uformelt kledd og står nærme kamera uten noen gjenstander foran seg. Dette 

signaliserer tilgjengelighet og trygghet, i motsetning til den upersonlige og kalde stilen i 

Barnas Dagsrevy. Man har likevel ikke latt det gli for mye over på barnas premisser ved å for 

eksempel modernisere sendingen med raskere klipping, høyere tempo, lydeffekter og ”kulere” 

programledere, som Rönnberg hevder er tilfelle i Lilla Aktuellt (Rönnberg, 2010). Slik sett 

har programmet flere fellestrekk med Globus, men i Supernytt er det et klart tydeligere fokus 

på å henvende seg til barna på deres nivå.  

 



	   80	  

6.3.2 Barns deltakelse 

For at man skal kunne formidle et syn på barn som viktige, er det naturlig at barn spiller en 

sentral rolle med tanke på innslagenes tema og kildebruk. Det er derfor ikke et overraskende 

funn at så mange som 60 prosent av Supernytts nyhetssaker er vinklet ut fra barns perspektiv 

og at de svært ofte omhandler barn, enten direkte eller indirekte. Rönnberg fant i sin 

undersøkelse av Lilla Aktuellt at 80 prosent av sakene i programmet omhandlet barn 

(Rönnberg, 2010, s. 230). Hun deler barna som forekommer i Lilla Aktuellt inn i tre 

undergrupper: barn det bare snakkes om, barn som intervjues, samt barnereportere (Rönnberg, 

2010, s. 232). Det er til en viss grad mulig å gjøre samme inndeling av barna som figurerer i 

Supernytts sendinger. Supernytt har imidlertid ikke barnereportere, så en lignende inndeling 

kan være som følger: Barn det snakkes om, barn som intervjues og barn som deltar i 

innslaget. Her er det særlig barn det snakkes om og barn som intervjues som er dominerende. 

I studiens utvalg finnes ingen sendinger hvor dette ikke er representert. Ved å ha så stort 

fokus på barn og portrettere barn som viktige ved å bruke dem som kilder i saker, formidler 

Supernytt et syn på barn som human beings som fortjener å bli sett og hørt. 

 

6.3.3 Kilder 

En god balanse mellom mannlige og kvinnelige intervjuobjekter er vanligvis noe som 

etterstrebes i norsk journalistikk. I tillegg vil det for et nyhetsprogram som Supernytt være 

essensielt å benytte seg av barn som kilder, all den tid barn er programmets målgruppe. I mitt 

utvalg kommer det klart fram at Supernytt har en svært god balanse mellom mannlige og 

kvinnelige intervjuobjekter og kilder, både når det gjelder barn og voksne. Intervjues flere 

barn er det nesten utelukkende en jevn fordeling mellom jenter og gutter. Det er svært sjelden 

kun jenter eller kun gutter som intervjues. Det ser også ut til at redaksjonen har et bevisst 

forhold til balanse når det gjelder etnisitet. Det er sjelden kun etnisk norske barn som 

intervjues. På denne måten tydeliggjøres mangfoldet i samfunnet for seerne. Ifølge NRKs 

egen analyseavdeling er det nettopp Supernytt som er best når det gjelder balansert kildebruk. 

54 prosent av de som deltar i Supernytt er kvinner og jenter (Myhre, 2012). I NRK som helhet 

er i gjennomsnitt 36 prosent av alle intervjuobjekter kvinner. Det vil si at Supernytt ligger 

godt over snittet, og også over NRKs egen målsetting om at minst 40 prosent av alle 

intervjuobjekter skal være kvinner.  

Barns dominans som kilder er også gjennomgående. For eksempel er det barn som står 

i fokus når man intervjuer familier. Det er tydelig at det er barna og deres meninger som er 
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viktige, ikke nødvendigvis de voksnes. De voksne kildene får en naturlig plass gjennom 

forklaringer eller begrunnelser, som for eksempel en psykolog som forklarer hva sorg er. Men 

disse får likevel relativt liten plass og lite fokus sammenlignet med barna. Det er barnas 

meninger og opplevelser som er i fokus. Et godt eksempel på dette er en sak om krigen i Syria 

(NRK, 16.6.2011). Her er en syrisk familie, bosatt i Norge, intervjuet om hvordan det er å 

oppleve krigen på avstand. Selv om hele familien er synlig i bildet, er det kun barna som 

uttaler seg. Hele innslaget fokuserer på barnas opplevelse av landet og krigen. De får med 

egne ord forklare hva som skjer i Syria og dette understøttes av uttalelser fra eksperter.  

Her ser man at barn spiller en vesentlig rolle både som tema, intervjuobjekter og seere. 

 

6.4 Oppsummering 
Dette kapittelet har sett på hvordan Supernytt henvender seg til sitt publikum. Analysen har 

blant annet pekt på at det er gjennomgående for alle sakene i utvalget at programledere og 

reportere snakker svært tydelig og bruker enkle ord. Sakene blir i stor grad forenklet, og de 

vinkles ut fra barns perspektiv. Alle sakene i utvalget har en positiv vinkling. Det er tydelig at 

man ønsker å berolige seerne og dempe frykt i saker som kan oppleves som vonde og 

vanskelige, et trekk som skiller seg tydelig fra voksennyheter. 
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7 Resepsjonsanalyse 
Dette kapittelet vil ta for seg publikums resepsjon av et utvalg av Supernytts nyhetstekster. 

Hvordan tolker og forstår publikum i målgruppen disse? For å besvare dette ble en 

fokusgruppe med åtte barn i målgruppen vist to programmer av Supernytt, og deretter stilt 

konkrete spørsmål rundt innholdet. Fokus for gruppen var programledernes rolle for 

formidlingen, forståelse av fremmedord og forklaringer, samt hvordan vinkling av saker spilte 

inn på publikums generelle interesse for sakens tema. 

 

7.1 Programledernes rolle 
Programlederne spiller en sentral rolle i Supernytts nyhetsformidling. Fra Supernytts side er 

det et ønske om at de to programlederne skal fremstå som en storesøster/storebror-figur som 

publikum kan stole på. At publikum har denne tilliten til programlederne vil også kunne gjøre 

en forskjell i publikums resepsjon av nyhetene, da det er rimelig å anta at publikum vil ta 

nyhetene mer seriøst om de også tar programledernes budskap på alvor. Programlederne i 

Supernytt kler seg på en måte som skiller seg fra hvordan nyhetsankerne i eksempelvis 

Dagsrevyen kler seg. Fokusgruppen ble derfor spurt spesifikt om programledernes klesstil. 

Dette for å få et inntrykk av om klesstilen var noe publikum hadde lagt merke til og var 

opptatt av, eller om dette var en faktor de forholdt seg mer likegyldig til. Gruppen ble stilt 

følgende spørsmål: ”Hva syns dere om måten programlederne kler seg på?”. Tre av åtte 

respondenter svarte at de syntes programlederne kler seg ”helt greit”. Fem av åtte var opptatt 

av at programlederne er annerledes kledd enn hva de er vant til å se i nyheter for voksne. 

Respondentene ga svar som indikerte at de syntes programledernes klesstil passer godt inn i et 

program som Supernytt. Tre av respondentene forklarte det slik:  

 

Julie (8): Jeg syns det er fint. Fordi jeg syns det liksom passer bedre. 
Ingrid (8): Jeg syns det er fint fordi det er ikke alle programledere som har helt vanlige klær på 
seg.  
Marie (8): De voksne som går i dress på sånn nyheter og sånn, de virker liksom veldig sånn 
alvorlige. 

 

Disse forklaringene tyder på at respondentene oppfattet det som positivt at programlederne 

skiller seg ut fra programledere i nyhetssendinger for voksne. Respondentene var engasjerte 

og snakket nesten i munnen på hverandre da de forklarte hvorfor det var positivt at 

programlederne var kledd annerledes enn i nyheter for voksne. Flere av respondentene ga 

uttrykk for at de syntes det var fint med programledere som ”[…] er litt mer som oss” 
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(Fokusgruppe, 2012). Det var ingenting som tydet på at den uformelle klesstilen bidro til å 

gjøre programlederne mer useriøse i fokusgruppens øyne. Derimot virket det som om en mer 

avslappet klesstil bidrar til å gjøre programlederne mer tilgjengelige og troverdige for 

publikum.  

I tillegg til programledernes klesstil vil også væremåte og kroppsspråk spille en sentral 

rolle for publikums oppfattelse av programlederne. Som oppgaven tidligere har vist fremstår 

disse rolige og seriøse, uten at de blir for stive og ”robotaktige”. Særlig programleder 

Bendiksen virker varm og troverdig, og fremstår som en voksenperson det er lett å få tillit til. 

Denne oppfatningen kom også til uttrykk i fokusgruppen, hvor respondentene beskrev 

Bendiksen som flink og karakteriserte henne som ”barnevennlig”. Fordi Supernytt har to 

forskjellige programledere, ble fokusgruppen stilt spørsmål som konkret omhandlet hvorvidt 

de oppfattet at det var noen forskjell på programlederne. Av svarene kom det tydelig frem at 

fokusgruppen var mest positivt innstilt til den kvinnelige programlederen. Begrunnelsen som 

ble gitt for dette var at respondentene mente den mannlige programlederen snakket for mye 

og for fort. Seks av respondentene ga på en eller annen måte uttrykk for at dette var grunnen 

til at de likte den kvinnelige programlederen bedre. To av respondentene svarte blant annet:  
 

Marie (8): Hun andre hun snakker sånn at vi lever inn i spenningen.  
Iben (10): Jeg syns hun andre snakker liksom litt mer forståelig.  

 

Av disse svarene kan man lese at barn er et svært oppmerksomt nyhetspublikum, og at det er 

viktig for dem at programlederen benytter et spennende, men forståelig språk som barn kan 

relatere seg til. I tilbakemeldingene på programlederne er det mange likhetstrekk med 

tilbakemeldingene gitt i Rönnbergs studie av Lilla Aktuellt (Rönnberg, 2010). Her ble det fra 

respondentenes side trukket frem at det var en fordel at programlederne forklarte vanskelige 

ord, at de pratet sakte og tydelig, samt at de hadde en mer vennlig fremtoning enn 

programledere i nyheter for voksne (Rönnberg, 2010, s. 297). I tillegg ble det trukket frem 

som positivt at programlederne var mer uformelt kledd. Svarene respondentene ga på hvorvidt 

programmet hadde forbedringspotensialet skiller seg derimot tydelig fra min studie. 

Respondentene i den svenske studien trakk det frem som svært negativt at programlederne i 

Lilla Aktuellt var for uformelle og tullete; ”Det passer seg liksom ikke” (Rönnberg, 2010, s. 

297). Til forskjell oppfattes programlederne i Supernytt som rolige og seriøse.  
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7.2 Retorikk 
Måten programledere og reportere ordlegger seg på var tydelig viktig for respondentene i 

fokusgruppen. Dette kom til uttrykk ved at respondentene selv tok opp temaet da de egentlig 

ble spurt om noe annet. Det ble stilt spørsmål om hva fokusgruppen syntes om den kvinnelige 

programlederen. I svaret kom en av respondentene inn på at hun syntes programlederen var 

flink fordi hun ordla seg godt, noe de andre respondentene var enige i. De ga alle uttrykk for 

at det var viktig for dem at programlederne snakket forståelig.  

 
Simon (8): Hun er veldig flink fordi hun sier det liksom sånn at det blir bedre å vite hva som 
skjer.  
Ingrid (8): Hun er veldig flink fordi hun forteller de små detaljene som de andre ikke forteller. 

 

Alle respondentene, med unntak av ei jente, rakk opp hånda og ga på forskjellige måter 

uttrykk for at de mente at det er viktig at programlederen snakker på en måte som er tilpasset 

barn. Dette er også en av målsettingene til redaksjonen i Supernytt, samtidig som det er et mål 

å fortelle om hva som har skjedd på en enkel måte, uten for mange detaljer. Likevel, som det 

kommer frem av sitatet fra Ingrid over, var det flere av barna som mente at programlederen 

var flink nettopp fordi hun, etter deres mening, gikk mer inn på detaljene. 

 

7.2.1 Uttale og forklaringer 

Programledere og reporteres uttale og hastighet er et annet viktig moment med tanke på 

publikums forståelse av nyhetstekstene. Halvparten av respondentene syntes at den mannlige 

programlederen snakket for fort, et tema som ble tatt opp uoppfordret. Sett med voksne øyne 

er det vanskelig å oppfatte at den mannlige programlederen snakker fortere enn den 

kvinnelige, og dette var derfor et noe uventet funn. Den mannlige programlederen har 

imidlertid en utpreget dialektbruk. Han snakker trønderdialekt, og dialektbruken er 

dominerende i hans formidling. Dette kan kanskje bidra til at publikum synes det er 

vanskeligere å forstå han, men dette blir bare spekulasjoner. Fokusgruppen var i tillegg enig 

om at den mannlige programlederen snakket for mye mellom innslagene. Denne enigheten 

kom tydelig frem ved at hver og en respondent ga uttrykk for dette på hver sin måte, uten å 

gjenta hverandre, som for eksempel;  

 
Anna (10): Det var liksom sånn atte han, han pratet veldig mye om sånne ting som ikke var vits 
i å prate om.  
Iben (8): Jeg syns at hun andre var bedre. Han snakker så fort, litt for fort.  
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Uoppfordret kom også fokusgruppen inn på fordelene og ulempene ved teksting. Supernytt 

har i enkelte innslag fra utlandet tekstet intervjuer med mennesker som snakker et annet 

språk, i stedet for å legge på voice over. Både respondentene på åtte år, samt de to på ti år 

syns at underteksten var vanskelig å lese, fordi det gikk for fort:  

 
Anna (10): Det går litt fort. På sånne tekster. Også er det vanskelig når man ser på teksten også 
er det samtidig som de sier det, sånn at det liksom går vekk når de er ferdig med en setning, så 
går den setningen vekk. Sånn at man liksom ikke får tid til å lese det.  

 

En av respondentene kom uoppfordret med ”løsningen” på dette problemet: ”Man skjønner 

mer når de snakker enn når det er tekst under” (Sofie, 8 år). Med dette mente hun at det var 

lettere for henne å forstå en norsk fortellerstemme, enn å lese tekst. Alle barna i fokusgruppen 

ga klart uttrykk for at de var enige i at det var mye lettere for dem å forstå innslag fra utlandet 

med norsk voice over, enn innslag med utenlandsk tale og norsk tekst. 

Når det gjelder generell forståelse av vanskelige ord og uttrykk ble fokusgruppen spurt 

om hvorvidt de syntes programledere og journalister bruker ord og uttrykk som er vanskelige 

å forstå. Det var imidlertid bare en jente som hadde en uttalt mening om dette:  

 
Iben (10): Det er noen ganger de sier vanskelige ord, men ja, da kunne de jo forklare hva det 
betyr, hvis det er et eller annet ord som ikke har noe annet lettere ord for seg.  

 

Ingen av de andre respondentene ga uttrykk for at de syntes at det var for mye bruk av 

vanskelige ord og uttrykk og mente selv at de forstod alt som ble sagt.  

 

7.3 Publikums forståelse av forklaringer 
For å undersøke publikums forståelse av forklaringer gitt i Supernytt ble det stilt helt konkrete 

spørsmål til innholdet i utvalgte innslag, for å gjøre en kvalitativ vurdering av hvorvidt 

publikum forstod og aksepterte de forklaringene som ble gitt. Flere av respondentene svarte 

på alle spørsmålene de ble stilt og uttrykte en overraskende god forståelse av det de nettopp 

hadde sett. 

Et eksempel på dette er saken om hvordan barna i Haiti har det etter jordskjelvet året før 

(NRK, 12.1.2011). Dette er et innslag med flere potensielt vanskelige ord og forklaringer, og 

ble derfor vist til fokusgruppen for å undersøke i hvor stor grad publikum forstod innslaget. 

Innslaget er programmets hovedsak og varer cirka halvannet minutt. Det er programleder 

Benedicte Bendiksen som introduserer saken, og hun gir en kort forklaring hvor hun forteller 
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at det er ett år siden jordskjelvet på Haiti, samt at mange barn fortsatt bor i telt og ikke får gå 

på skole. Publikum får blant annet forklart at det fortsatt er mange som trenger hjelp. I tillegg 

vises det et kort intervju med generalsekretæren i Redd Barna, Tove R. Wang. Reporteren 

forklarer at Tove er sjef i Redd Barna, en organisasjon som hjelper barn som har det vondt. 

Publikum blir også fortalt at enkelte barn er så heldige at de får gå på skolen, samtidig som 

det blir vist bilder fra telt som er gjort om til skole for småbarn. 

 
Intervjuer: I det første innslaget var det en dame som het Tove Wang. Husker dere hvor hun 
jobber? 
(Samtlige rekker opp hånda) 
Iben (10): Hun jobber i Redd Barna. 
Intervjuer: Hva er Redd Barna for noe da? 
Iben (10): Liksom en organisasjon som redder barn? (Ler litt forsiktig). 
Intervjuer: Men hvorfor får bare halvparten av barna gå på skole da? 
Marie (8): Fordi at kanskje landet ikke har så mange penger? 
Iben (10): Kanskje fordi ikke alle har så lett for å komme seg til skolen? 
Simon (8): Fordi barna var fattige kanskje? 

 

Disse svarene tyder på at respondentene har en relativt god forståelse av det første spørsmålet. 

Det som er mer uklart for dem er hvorfor halvparten av barna på Haiti ikke får gå på skole. 

Her blir det gitt mange forskjellige svar. Dette var heller ikke et moment som ble forklart i 

innslaget, det ble bare opplyst om at enkelte barn får gå på skole og at disse er veldig heldige, 

uten at publikum får ytterligere opplysninger om hvorfor. Dette viser tydelig viktigheten av å 

følge forklaringer helt ut og ikke la det være opp til publikum å sette sammen informasjonen 

til forklaringer.  

 

7.4 Vinkling 
For å oppnå en forståelse av hva slags type saker publikum husker best og hvilket inntrykk 

sakene ga, ble fokusgruppen vist to programmer som omhandlet flere forskjellige typer saker. 

Det første programmet inneholdt blant annet en potensielt trist sak, saken fra Haiti, en 

potensielt skummel sak, flommen i Australia, og en potensielt morsom sak, om gutten som 

skrev brev til ordføreren og ønsket seg hoppbakke. På spørsmål om hvilken sak 

respondentene husket best fra programmet svarte alle i gruppen at de husket saken om 

flommen i Australia best. Når de skulle begrunne hvorfor var svarene noe varierende. Men en 

overvekt av svarene (fem av åtte) handlet om at dette innslaget var det som var mest 

spennende. De resterende svarte at de husket denne saken best fordi de trodde dette var den 

viktigste saken. Innslaget var en nyhetsreportasje fra Australia, som var desket om av 
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Supernytt. I tillegg til en voice over som forklarte hva som hadde skjedd, inneholdt innslaget 

et intervju med lokale innbyggere. Intervjuet var tekstet på norsk, altså ikke dubbet. Til tross 

for at over halvparten av fokusgruppen oppga at de ikke rakk å lese, eller ikke forstod, 

teksten, syntes de dette innslaget var svært spennende. At innslaget engasjerte gruppen kom 

også til uttrykk gjennom respondentenes kroppsspråk, spesielt da bilder av biler som fløt i 

vannet og hus som ble revet overende ble vist. Hele fokusgruppen satt da helt konsentrert og 

så på skjermen, ingen pratet seg imellom, og flere av dem ropte ”oi!” og ”se der!” da de så 

noe de syntes var spennende. Flere ganger i løpet av intervjuet kom respondentene inn på at 

de savnet mer spennende saker som denne. På spørsmål om noen av sakene var spesielt bra 

eller spesielt dårlige ble spenningsmomentet raskt et tema: 

 
Ingrid (8): Det første programmet var liksom mye mer spennende fordi jeg liker å se spenning, 
jeg liker at det er spennende.  
Marie (8): Saken om flommen var best, fordi at liksom den var mest spennende og det meste jeg 
ville vite om. 
Iben (10): De har det fint, men på Dagsrevyen tar de opp mer spennende ting som skjer.  
Julie (8): Jeg skulle ønske det var litt mer ting som var spennende. 

 

Når de så ble spurt om noen av sakene var kjedelige, mente fem av åtte at saken om 

skoleelevene som hadde skidag i Tryvann var kjedelig. Når de ble spurt om hvorfor, kom de 

igjen inn på spenningsmomentet:  

 
Marie (8): Fordi det var liksom ikke noe spennende å se på.   
Sofie (8): Det var kjedelig. De stod jo bare på ski hele tiden.  

 

Dette vitner om at barna er opptatt av at nyhetene skal være spennende og ha en engasjerende 

vinkling. Men hva de faktisk legger i begrepet spennende kan være ganske forskjellig fra hva 

en voksen legger i samme begrep. For respondentene i fokusgruppen var det tydelig at 

spenning var synonymt med at det skjedde mye på skjermen, rask klipping, ikke for mye 

snakking av gangen, forståelige forklaringer og mye bruk av bilder og grafikk. Saker med 

lange intervjuer, lite bildebruk og lange scener virket å være de innslagene som kjedet 

fokusgruppen mest.  

 

7.5 Stor presisjon i gjenfortelling 
Gjennomgående for resultatene fra fokusgruppen var publikums evne til å huske og 

gjenfortelle innholdet i de nyhetstekstene de nettopp hadde sett. Hver gang publikum ble bedt 
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om å gjenfortelle nyhetstekstenes innhold kunne de med stor grad av nøyaktighet gjengi dette. 

De hadde også overraskende stor detaljrikdom i sin gjenfortelling. Når det gjelder forståelse 

av innhold var det bare to av kontrollspørsmålene rundt innhold de ikke kunne gi et korrekt 

svar på. Dette gjaldt imidlertid spørsmål det ikke ble gitt noen direkte forklaring på i de 

aktuelle innslagene, så sett ut fra publikums ståsted hadde de en god forståelse av det de ble 

gitt forutsetninger for å kunne forstå.  

 At barn som nyhetspublikum er i stand til å gjenfortelle innholdet i nyhetstekstene 

såpass korrekt er et svært interessant funn. Studier av oppfattelsen og tolkningen av nyheter 

for voksne har funnet at publikum husker og forstår lite av nyhetstekstenes innhold (se blant 

annet Robinson og Levy, 1986; Gunter, 1987). Likevel føler mange at ved å se nyheter er de 

noenlunde oppdaterte på hva som skjer i verden (Buckingham, 1996, s. 178). I Buckinghams 

studie av barns emosjonelle reaksjoner på nyheter fant han også at barna i hans studie i stor 

grad kunne huske spesifikke scener hvor barn eller dyr ble drept. De var derimot i liten grad i 

stand til å identifisere konteksten eller grunnen for hvorfor disse hendelsene fant sted 

(Buckingham, 1996, s. 182). Nyhetstekstene det her refereres til er i hovedsak nyheter for 

voksne, og det kan dermed argumenteres for at det er uhensiktsmessig å sammenligne dette 

med min studie, som jo omhandler nyheter spesielt tilrettelagt for barn. Likevel er det 

interessant å se at respondentene i min fokusgruppe har en så god forståelse av nyhetstekstene 

og kan gjenfortelle med såpass stor grad av nøyaktighet, med tanke på at det voksne publikum 

har problemer med å gjenfortelle ordinære nyheter. Man kan spørre seg om hva som er 

årsaken til dette. Skyldes det at barna er mer oppmerksomme og konsentrerte enn voksne? 

Eller kanskje skyldes det nyhetenes utforming og henvendelsesform? Det vil uansett være 

liten tvil om at Supernytt vil bli stående i en spesiell posisjon når det gjelder 

nyhetsformidling. De har ingen konkurranse på sitt felt. Det vil derfor være ekstra viktig at 

nyhetsbildet de formidler er troverdig og at de er ekstra nøye med imøtegåelsesretten (retten 

til tilsvar på beskyldninger), da man ikke kan forvente at seere i målgruppen har den 

erfaringsbakgrunnen som skal til for å kunne foreta kritiske vurderinger av nyhetstekstenes 

innhold. 

Skal man dømme ut fra denne studiens fokusgruppe, kan man altså driste seg til å påstå 

at Supernytt har truffet godt når det gjelder målsettingen om å forklare nyheter på en måte 

som gjør at publikum forstår og oppfatter hva som skjer. Det må imidlertid selvfølgelig tas 

forbehold om at dette er resultater fra kun en fokusgruppe. 
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7.6 Oppsummering 
Resultatene fra fokusgruppen viser blant annet at Supernytts publikum har en overraskende 

god forståelse av programmets nyhetstekster. Respondentene i fokusgruppen kunne med stor 

presisjon gjengi nyhetstekstenes innhold, og svarte korrekt på kontrollspørsmål om de enkelte 

innslagene. Det kom også tydelig frem at de var opptatte av programlederne i Supernytt. Her 

ble spesielt momenter som tydelig uttale, gode forklaringer og en avslappet klesstil trukket 

frem som positive.
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8 Diskusjon og konklusjon  
Denne oppgaven har gjort en casestudie av det første regelmessige nyhetsprogrammet for 

barn i Norge på over 20 år, Supernytt. Formålet med studien har vært å oppnå en helhetlig 

forståelse av programmet ved å studere det ut fra forskjellige perspektiver. Studien har tatt for 

seg bakgrunnen for etableringen av Supernytt, og har videre sett på programmet fra et 

innholdsperspektiv med fokus på nyhetsanalyse, samt på programmets henvendelsesform. 

Funn gjort i analysen ble så diskutert opp mot funn gjort i en fokusgruppe med publikum i 

programmets målgruppe. 

Studiens overordnede forskningsspørsmål har vært som følger:    

 

1 Hva var bakgrunnen for etableringen av Supernytt, og på hvilke måter representerte 

programmet en endring i NRKs barneprogramproduksjon? 

2 Hva kjennetegner nyhetssakene som presenteres i Supernytt, og hvilke nyhetskategorier 

er det som dominerer? 

3 På hvilke måter henvender programmet seg til målgruppen, hvilket syn på barn 

dominerer i sendingen? 

3.1 Hvordan tolker og forstår publikum programmet og dets nyhetstekster? 

 

For å besvare dette benytter studien seg av flere forskjellige metodiske innfallsvinkler. I 

hovedsak har disse bestått av en kvantitativ nyhetsanalyse, en kvalitativ innholdsanalyse, 

fokusgruppe, samt intervjuer.  

 

8.1 Mange forsøk på nyheter for barn 
Del en tar for seg bakgrunnen for etableringen av NRK Super og Supernytt, og ser på hvordan 

programmet skiller seg fra tidligere barneprogrammer på NRK. Studiens undersøkelser tyder 

på at bakgrunnen for opprettelsen var todelt. For det første gjorde utbyggingen av bakkenettet 

i 2007 det mulig for NRK å opprette kanalen NRK Super. Tidligere var det ikke kanalplass 

nok til en egen barnekanal, noe som lenge hadde vært et sterkt ønske fra NRKs side. Med 

opprettelsen av NRK Super ble det også frigjort mye sendetid, og etter en lang 

utredningsprosess ble det besluttet å lage et eget nyhetsprogram for barn. For det andre spilte 

økonomiske hensyn inn i prosessen rundt etableringen av Supernytt. Å produsere et eget 

nyhetsprogram er kostnadskrevende for enhver kanal. Nyheter er såkalt ikke-repriserbart 
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innhold, det egner seg altså ikke til å sende i reprise, noe som kunne ha spart kanalen for mye 

penger. Det vil også være vesentlige utgifter forbundet med selve produksjonen av 

programmet, da nyhetssendinger er avhengige av å hente inn nyhetsreportasjer fra både inn- 

og utland. En prioritering av nyheter for barn ville selvsagt også bety at annet programinnhold 

måtte vike, både kostnadsmessig og tidsmessig. Å produsere egne nyheter for barn ville 

derfor bety en betydelig utgiftspost for kanalen. Dette ble likevel vurdert å være underordnet 

behovet kanalen hadde for å ta sitt samfunnsoppdrag på alvor, ved å produsere nyheter for 

barn. En viktig del av NRKs forpliktelser som allmennkringkaster er nettopp å opplyse og 

informere barn, samt å være et reelt, norsk alternativ til de kommersielle barnekanalene. 

Programmet Supernytt kan derfor sees som et ledd i NRKs arbeid med å oppfylle sine 

forpliktelser som allmennkringkaster.  

Dette kapittelet viste også endringen i synet på barn siden Barne-tvs spede start på 70-

tallet. Man kan tydelig se en dreining fra et syn på barn som forsvarsløse individer som må 

skjermes, til et syn på barn som selvstendige individer som skal høres og vises på skjermen. 

Mens man på 60- og 70-tallet hadde en noe romantisk forestilling om barnet og i stor grad 

ønsket å skjerme det fra voksenverdenen, gikk man fra 80-tallet over til et mer realistisk syn 

på barn. Nå ble barn sett på som mer selvstendige vesener, som skulle synes og høres på 

skjermen - en overgang Karin Hake omtaler som å gå fra å se på barn som human becomings 

til å se dem som human beings. Supernytt kan vanskelig plasseres under noen av begrepene. 

Barna skal ikke skjermes fra nyhetene, men få informasjon som er tilpasset deres målgruppe. 

Dermed oppstår en slags motsetning. Barna skjermes fortsatt, ved at de ikke får tilgang til de 

groveste detaljene, samtidig som de får formidlet informasjon tilpasset målgruppen. Kapittelet 

kom også inn på hvordan NRKs programproduksjon har dreid mer over til en såkalt 

edutainment-sjanger hvor det er vanskelig å skille klart mellom underholdning og 

informasjon. Men kanskje er det akkurat dette skillet Supernytt er med på å bidra til. Selv om 

programmet på mange måter kan beskrives som et barneprogram, all den tid det sendes på en 

barnekanal og er rettet mot barn mellom 8-12 år, er det like fullt et nyhetsprogram. Det er få 

underholdende elementer i programmet, fokus er hele tiden på informasjon, enten det er i 

form av ordinære nyheter eller mykere saker. Supernytt må derfor kunne sies å kunne 

karakteriseres som et skritt tilbake til informasjonssjangeren, samtidig er det et klart skille fra 

nyhetsformidlingen for barn slik den fremstod de tidligste årene på NRK. Det er fortsatt 

voksne som leder programmet, men man har gått helt bort fra den belærende ovenfra-og-ned-

holdningen man så i Barnas Dagsrevy. Samtidig har ikke rollene blitt byttet fullstendig om, 

slik man kan se i Barnas Supershow med barn som programledere. De voksne i Supernytt 
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ønsker å fremstå som et storesøsken barna kan se opp til, og lykkes i stor grad med dette. 

Tonen er informativ, ikke belærende; vennlig, men ikke flåsete, slik Rönnberg argumenterer 

for at programlederne i Lilla Aktuellt fremstår.  

Nyheter for barn er imidlertid fortsatt en relativt liten programpost på sendeskjemaet, og 

det kan diskuteres hvorvidt dagens tilbud er tilstrekkelig eller ikke. Studien har også vist at 

NRK Super og Supernytt har stått seg godt mot konkurranse fra andre, kommersielle 

barnekanaler. I 2012 var NRK Super den største barnekanalen i Norge, og Supernytt hadde 

gode seertall i sin målgruppe.  

 

8.2 Skiller seg fra nyheter for voksne 
Del to er en kvantitativ nyhetsanalyse av et utvalg sendinger og søker å besvare hva som 

kjennetegner nyhetssakene i Supernytt, samt hvilke nyhetskategorier som dominerer. 

Analysen har vist at Supernytt i hovedsak formidler underholdende og opplysende saker. 

Hovedvekten av sakene er innenrikssaker, og over 60 prosent av disse omhandler barn eller 

bruker barn som kilder. Ingen av sakene i utvalget omhandler økonomi, og kun to prosent 

faller innenfor kategorien kriminalitet. Politikk er et tema redaksjonen selv ser på som 

vanskelig å formidle, og kun 13 prosent av sakene kan sies å høre til under denne kategorien. 

Sakene i utvalget er ikke i hovedsak fra Oslo, hvor redaksjonen er lokalisert, men er 

geografisk spredt over hele landet. Ser man disse resultatene opp mot funn gjort i analyser av 

nyheter for voksne er forskjellene store. Waldahl og hans medforfattere (2002/2009) fant at 

politikk var den klart dominerende nyhetskategorien både i Dagsrevyen og TV 2 Nyhetene, 

tett fulgt av sosiale spørsmål. At politikk ikke er en prioritert kategori i nyheter for barn er 

kanskje ikke så overraskende med tanke på publikummets unge alder. Imidlertid er det 

overraskende at tallet er så lavt. Det skal dog nevnes at det ikke var noen store politiske 

hendelser i perioden for studiens utvalg, ei heller er skolepolitiske saker definert som politikk. 

Hadde sistnevnte vært inkludert i kategorien politikk, ville nok tallet være noe høyere. Dette 

reflekterer på mange måter Supernytts egen målsetting om å formidle nyheter som angår barn 

på barnas premisser. Samtidig må man kunne forvente at de største barna i Supernytts 

målgruppe kan være noe mer interesserte i politikk enn hva de yngste er. Det synes uansett å 

være rom for flere politiske saker i et slikt program, all den tid politikk er et tema som 

dominerer i voksennyheter.  

Videre har studien vist at mer ufarlige saker som underholdning/kultur og dyr er 

dominerende i Supernytt. Det ser altså ut til at nyheter for barn har en noe mykere profil enn 
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hva nyheter for voksne har. Til tross for at Supernytt har en viss andel ”hardere” nyheter, er 

det likevel de myke og mer ”ufarlige” sakene som dominerer programmets nyhetsprofil. 

 

8.3 Skjermer publikum, men ingenting er tabu 
Del tre er studiens hoveddel og er delt i to. Del en er en kvalitativ innholdsanalyse av 

programmets nyhetstekster med fokus på hvilke måter Supernytt henvender seg til 

målgruppen og hvilket syn på barn som dominerer i sendingene. Her har studien forsøkt å gå 

bak den umiddelbare tekstlige overflaten for å finne frem til forhold som påvirker 

programmets henvendelsesform. Del to er en resepsjonsanalyse av publikums reaksjoner og 

tolkninger av programmets nyhetstekster.  

Gjennomgående for alle sakene i utvalget er at programledere og reportere snakker 

svært tydelig, samt benytter et forenklet språk. Programledere og reportere bruker korte 

setninger og enkle ord, og refererer ofte til situasjoner og ting barn kan identifisere seg med. 

Programlederne i Supernytt fremstår som troverdige og seriøse, til tross for at de har en 

klesdrakt som skiller seg klart fra voksennyhetene. De har også en tiltaleform som er mer 

uformell enn i en nyhetssending for voksne. Det er også tydelig at intervjuobjektene har blitt 

bedt om å ordlegge seg på en måte som er lett for barn å forstå. Der det kan være vanskelig å 

forklare kun med ord, benytter man seg ofte av forklarende grafikk på skjerm, som for 

eksempel forenklede kart.  

Barn trenger å få forklart nyhetene på en enkel måte, uten at det bagatelliseres, noe som 

er gjennomgående for utvalget presentert her. Likevel kunne man med fordel ha gått dypere 

ned i enkelte saker, da noen av reportasjene fremstår som litt for overfladiske og ensidige. 

Alle sakene i utvalget har en positiv vinkling, og publikum blir skjermet for potensielt 

skremmende detaljer. Det er tydelig at man ønsker å berolige seerne og dempe frykt i saker 

som kan oppleves som vonde og vanskelige, et trekk som skiller seg tydelig fra 

voksennyheter.  

Det er mye ved Supernytt som minner om ”storebror” Dagsrevyen. Likevel skiller 

Supernytt seg ut på følgende områder: 

 

• Alle saker har en positiv vinkling. 

• Utbredt bruk av beroligende virkemidler for å dempe frykt. 

• En mer uformell tiltaleform enn hva som er vanlig i voksennyheter. 

• Et forenklet språk preget av lite bruk av fremmedord. 
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• Balansert kildebruk. 

• Aktiv bruk av forklarende grafikk. 

 

Når det gjelder synet på barn er det tydelig at både NRK Super og Supernytt ønsker å 

fremstille de unge som viktige, og programmet ønsker å vise at de tar barn på alvor ved å la 

dem få en sentral rolle i programmet. Til tross for at barn hverken figurerer som 

programledere eller barnereportere, er barna tilstedeværende gjennom reportasjer og 

nyhetsinnslag. Størsteparten av sakene i Supernytt har barn i fokus, enten direkte eller 

indirekte gjennom saker som berører barn. Barna blir også bedt om å delta og si sin mening 

gjennom å skrive e-post til redaksjonen eller delta i diverse avstemninger på nettsiden til 

programmet. Her kan man hevde at man kan se en antydning til at man i synet på barn går 

tilbake til et mer blandet syn. Barn som human becomings og human beings glir på mange 

måter over i hverandre. Barna skal ikke skjermes og holdes unna debatten, slik som i den 

tidlige medieidyll-tiden i NRK. Likevel skal de heller ikke få ”ta over showet” helt uten 

styring av voksne, slik man ser antydninger til i Barnas Supershow. Supernytt formidler et syn 

på barn som selvstendige individer som skal få vite hva som skjer i verden. Ingenting er tabu, 

alt kan snakkes om, men det skal være voksne som filtrerer og siler nyhetene for barna, for å 

unngå å skremme og skape frykt. Supernytts redaksjon har et tydelig fokus på å forklare og 

formidle nyheter på barnas nivå. I tillegg benytter man seg i stor grad av beroligende 

strategier. Enhver negativ sak har en positiv side, og både programledere og journalister 

beroliger publikum med at ”det gikk bra til slutt” under og etter vanskelige saker. Det er altså 

tydelig at Supernytt ønsker å skjerme barna fra de voldsomste og vanskeligste detaljene. Dette 

er helt bevisste strategier som er gjort i et forsøk på å gi barna et redskap til å håndtere 

situasjonen.  

 

8.4 Barn husker bedre enn voksne  

Analysen av fokusgruppen med barn i programmets målgruppe førte til flere interessante 

funn. Når det gjelder programlederne kommer det tydelig frem at fokusgruppen foretrekker 

den kvinnelige fremfor den mannlige. Begge oppfattes som rolige, seriøse og troverdige, men 

det trekkes frem at den kvinnelige forklarer nyhetene bedre, snakker tydeligere og ”er mer 

som oss”.  

Et annet overraskende funn var publikums svært gode forståelse av nyhetenes innhold. 

Med dette menes at de på direkte spørsmål om hva de hadde sett, kunne gjengi sakenes 
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innhold svært korrekt. Dette er et svært interessant funn sammenlignet med funn gjort i 

analyser av voksnes forståelse av nyheter. Som nevnt tidligere i oppgaven har voksne 

respondenter store problemer med å gjengi korrekt hva de har sett i en nyhetssending, og det 

har derfor blitt stilt spørsmål ved hvorvidt nyheter er en god måte å formidle informasjon på 

(Buckingham, 1997, s. 120). Studier viser at voksne seere misforstår, ignorerer eller glemmer 

det de ser på nyhetene (se blant annet Robinson og Levy, 1986). At barn har en så god 

forståelse av nyhetstekstene, tyder på at Supernytt har lykkes på en måte som 

nyhetsprogrammer for voksne hittil ikke har klart. Samtidig er det viktig å huske at seerne i 

målgruppen er i en alder hvor de er relativt ferske nyhetskonsumenter. Det vil si at de ikke 

nødvendigvis har den erfaringen og samfunnskunnskapen som skal til for å sette nyhetene i en 

større sammenheng og se nyhetene med kritiske øyne. Det vil derfor være ekstra viktig at et 

nyhetsprogram for barn er ekstra nøye med å balansere sine saker med tanke på kilder og 

bakgrunnsinformasjon. Samtidig må man kunne si at Supernytt bidrar til å styrke barns 

posisjon som demokratiske medborgere i samfunnet. I FNs barnekonvensjon står det blant 

annet at barn har rett til å bli hørt og sett, få og gi informasjon, samt være sikret tilgang til 

informasjon fra et mangfold av nasjonale og internasjonale kilder (Regjeringen.no, 2000). Her 

må Supernytt kunne sies å være et viktig bidrag, både som en arena hvor barn kan bli sett og 

hørt, samt en formidler av variert informasjon.  

Det var imidlertid flere momenter respondentene i fokusgruppen savnet. Blant annet 

ønsket de seg flere spennende saker, det vil si saker med mer handling og mindre intervjuer. 

De ønsket også flere saker fra utlandet, og kanskje viktigst, de ønsket seg en lengre sending. 

Det var imidlertid ikke enighet om hvor lang sendingen burde være. Her varierte svarene fra 

ett kvarter til tre kvarter. Det viste seg også at respondentene hadde en noe begrenset 

tidsforståelse, og det blir derfor vanskelig å bedømme hvorvidt de hadde et korrekt uttrykk for 

den tidslengden de ønsket. 

 

8.5 Studiens bidrag på feltet 
Som nevnt tidligere er forskning på barn og tv-nyheter et forsømt felt i norsk medieforskning, 

dette til tross for at det på 70-tallet var flere forsøk på å etablere nyhetsprogrammer for barn. 

Den senere tid har et nyhetstilbud for barn i avisform (Aftenposten Junior) også kommet til, 

og det ser ut til at dette er en sjanger som ikke vil dø ut med det første. Denne tendensen ser 

man også i flere andre europeiske land, som Sverige og Danmark. Det vil derfor være 

grunnlag for å hevde at denne studien har bidratt til å fylle et hull innenfor forskningen på 
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barn og medier. En masteroppgave har imidlertid et begrenset omfang, og det vil derfor 

fortsatt være områder ved denne nyhetssjangeren som kan, og bør, forskes videre på.  

 

8.6 Videre forskning 
Denne studien har forsøkt å gi et helhetlig bilde av programmet Supernytt for å si noe om hva 

slags program det er og på hvilken måte det formidler nyheter for barn. Det er imidlertid rom 

for ytterligere forskning på feltet, blant annet hadde det vært svært interessant å gjøre en 

større resepsjonsstudie av barn i målgruppen. Her kunne man hatt minst tre forskjellige 

grupper, med variasjon både med tanke på etnisitet, bosted, kjønn og ulike sosiale lag. Det 

hadde også vært interessant å i større grad ta for seg produksjonssiden av programmet. Og 

ikke minst kunne en kvantitativ studie av et større omfang gitt et bedre grunnlag for 

generalisering enn det denne studien kan tilby. Her kunne man også gjort en komparativ 

studie med for eksempel Dagsrevyen, hvor man kunne sammenlignet en avgrenset periode for 

å avdekke eventuelle likheter og forskjeller mellom Supernytt og Dagsrevyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   97	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   98	  

9 Litteraturliste 

Bakøy, E. 1999, Med fjernsynet i barnets tjeneste. NRK-fjernsynets programvirksomhet for 

barn på 60- og 70-tallet. Dr. Philos. Avhandling. Institutt for kunst- og medievitenskap. 

Det historisk-filosofiske fakultet: NTNU. 

 

Banet-Weiser, S. 2004, Girls Rule!: Gender, Feminism, and Nickelodeon. i: Critical Studies 

in Media Communication Vol. 21, No. 2. 

 

Barnhurst, K. G. og Wartella, E. 1998, Young Citizens, American TV Newscast, and the 

Collective Memory, i: Critical Studies in Media Communication.  1998;15(3):279-305. 

 

Buckingham, D. 1993, Children Talking Television: The making of Television Literacy. 

London: The Falmer Press. 

 

Buckingham, D. 1996, Moving Images. Understanding children´s emotional responses to 

television. Manchester: Manchester University Press. 

 

Buckingham, D. 1997, The Making of Citizens: pedagogy and address in children’s television 

news, Journal of Education Media 23: 2-3, s. 119-139.  

 

Eide, M. 1992, Nyhetens interesse - Nyhetsjournalistikk mellom tekst og kontekst. Oslo: 

Universitetsforlaget.  

 

Enli, G. S., Moe, H., Sundet, V. S. og Syvertsen, T. 2010, TV - en innføring. Oslo: 

Universitetsforlaget.  

 

Findahl, O. og Höijer, B. 1984, Begripelighetsanalys. En forskningsgjennomgång och en 

tillämpning på nyhetsinnslag i radio och TV. Lund: Studentlitteratur.  

 

Grønmo, S. 2004, Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget. 

 

Gunter, B. 1987, Poor Reception: misunderstanding and forgetting broadcast news, NJ. 

Hillsdale: Erlbaum.   



	   99	  

 

Hagen, I. 1992, News Viewing Ideals and Everyday Practices: The Ambivalences of Watching 

Dagsrevyen. Doktoravhandling. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen. 

 

Hagen, I. 1993, Den ambivalente sjåar – nyheitssjåing som plikt i folks kvardagsliv, i I. 

Hagen og K. Helland, (red), Verda på skjerm – om nyheiter og fjernsyn. Oslo: Det norske 

samlaget.  

 

Hagen, I. 1998, Medias publikum. Frå mottakar til brukar? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 

AS. 

 

Hagen, I. og Wold, T. 2009, Mediegenerasjonen: barn og unge i det nye medielandskapet. 

Oslo: Samlaget. 

 

Hake, K. 2006, Historien om Barne-tv. Barndomsbilder 1960-2005. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

Halse, K. J. og Østbye, H. 2003, Norsk kringkastingshistorie. Oslo: Samlaget. 

 

Helland, K. og Sand, G. 1998, Bak TV-nyhetene. Produksjon og presentasjon i NRK og TV2. 

Bergen: Fagbokforlaget. 

 

Hjarvard, S. 1993, Kritisk status over et paradigme: ”The Structure of Foreign News”, i I. 

Hagen og K. Helland (red.), Verda på skjerm - om nyheiter og fjernsyn. Oslo: Det 

norske samlaget.  

 

Kjeldsen, J. E. 2006a, Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: 

Spartacus forlag. 

 

Kvale, S. og Brinkmann, S. 2009, Interviews. Learning the craft of qualitative research 

interviewing. Thousand Oaks: Sage Publications. 

 

Matthews, J. 2009, ”Making It Our Own”: BBC Newsround Professionals and Their Efforts 

to Build a News Agenda for the Young, i: Television and New Media. 10(6): 546-563. 



	   100	  

 

Morley, D. 1980, The nationwide audience: structure and decoding. London: BFI. 

 

Morse, M. 1986,  The Television News Personality and Credibility: Reflections on the News 

in Transition, i T. Modleski (red.), Studies in Entertainment: Critical Approaches to 

Mass Culture, Bloomington: Indiana University Press. 

 

Njaastad, O. 1999, Tv-journalistikk: bildenes fortellerkraft. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 

 

Ringheim, T. 2010, Vekk barna opp, artikkel i Dagbladet. Publisert på trykk 8. januar 2010. 

 

Robinson, J.P. og Levy, M. R. 1986, The Main Source: learning from television news. 

Beverly Hills: Sage Publications. 

 

Rönnberg, M. 2010, Från Barnjournalen via lilla aktuellt – till Häxan Surtants Rapport? 

Visby: Filmförlaget.   

 

Seip Tønnessen, E. 2000, Barns møte med TV. Tekst og tolkning i en ny medietid. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

Seip Tønnessen, E. 2007, Generasjon.com: mediekultur blant barn og unge. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

Syvertsen, T. 1997, Den store TV-krigen: Norsk allmennkringkasting 1988-1996. Oslo: 

Fagbokforlaget. 

 

Syvertsen, T. 1999, Kringkasting - institusjoner og historie, i: P. Larsen, og L. Hausken (red.). 

Medievitenskap. Bind 1: Medier- institusjoner og historie. Bergen: Fagbokforlaget. 

 

Van Der Molen, J. H. W. og De Vries, M. 2003, Violence and consolation: September 11th 

2001 covered by the Dutch children´s news, i: Journal of Educational Media, Volume 

28, nummer 1, s. 5-19. 

 



	   101	  

Waldahl, R., Andersen, M. B. og Rønning, H. 2002, Nyheter først og fremst. Norske TV-

nyheter: myter og realiteter. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Waldahl, R., Andersen, M. B. og Rønning, H. 2006, Først og fremst for å forstå hva som 

skjer. Utviklingen av TV 2s nyheter, i: G. S. Enli, T. Syvertsen og S. Østby Sæther 

(red.), Et hjem for oss – et hjem for deg? Analyser av TV 2. 2. utgave. Kristiansand: IJ-

forlaget. 

 

Waldahl, R., Andersen, M. B. og Rønning, H. 2009, TV-Nyhetenes verden. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

Werner, A. 1994, Barn i fjernsynsalderen: hva vet vi om medienes innflytelse? Oslo: Ad 

Notam Gyldendal. 

 

Winn, M. 1977, The plug-in drug. New York: Viking Press. 

 

Yin, R. K. 2009, Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks: Sage 

Publications. 

 

Østbye, H., Helland, K., Knapskog, K. og Larsen, L. O. 2007, Metodebok for medievitenskap. 

Bergen: Fagbokforlaget. 

 

Østlyngen, T. og Øvrebø, T. 1998, Journalistikk: metode og fag. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 

 

Nettressurser 
Breistein, S. 2010, De må ikke skjermes for virkeligheten, [online], Bergens Tidende, 

tilgjengelig fra: http://www.bt.no/meninger/kronikk/De-m-ikke-skjermes-for-

virkeligheten-1773409.html [Lesedato 20.11.2011]. 
 

Clemet, K. 15.11.2009, ARK for barn?, [online], tilgjengelig fra: 

http://clemet.blogg.no/1258277591_ark_for_barn.html [Lesedato 20.11.2011]. 

 



	   102	  

Galtung, J. og Ruge, M. H. 1965, The Structure of Foreign News: The Presentation of the 

Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. I: Journal of Peace 

Research. Vol. 2. No. 1 (1965), s. 64-91. Sage Publications, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.blisty.cz/files/2010/07/20/galtung-structure-foreign-news-1965.pdf 

[Lesedato 01.06.2012] 

 

Giske, A. 2006, Bernander får 100 mill., [online], Kampanje.com, tilgjengelig fra: 

http://www.kampanje.com/medier/article5260072.ece [Lesedato 16.10.2012]. 

 

Høydahl, E. 2010, Befolkningsvekst rundt Oslo, [online], Statistisk Sentralbyrå, tilgjengelig 

fra: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/befolkningsvekst-rundt-

oslo [Lesedato 08.03.2012]. 

 

Kjeldsen, J. E. 2006b, The Rhetoric of PowerPoint, [online], Seminar.net – International 

journal of media, technology and lifelong learning. Vol. 2 – Issue 1 – 2006, tilgjengelig 

fra: http://www.seminar.net/files/Kjeldsen_powerpoint.pdf [Lesedato 26.04.2012]. 

 

Myhre, N. K. 2012, En av tre er kvinner, [online], NRK.no, tilgjengelig fra: 

http://www.nrk.no/informasjon/nyheter_om_nrk/1.8026841 [Lesedato 01.05.2012]. 

 

NRK.no. 2007, Digitalt bakkenett, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.nrk.no/informasjon/1.3214555 [Lesedato 16.10.2012]. 

 

NRK.no. 2009a, Dette er allmennkringkasting, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.nrk.no/informasjon/1.6512112 [Lesedato 23.09.2012]. 

 

NRK.no. 2009b, Vedtekter for NRK AS, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.nrk.no/informasjon/1.5392438 [Lesedato 15.11.2012]. 

 

NRK.no, 2010, NRKs årsrapport 2010, Barn: Vær en venn, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.nrk.no/aarsrapport/2010/barn/ [Lesedato 03.10.2012]. 

 

NRK.no, 2011, NRKs årsrapport 2011, Barn: Å si sin mening!, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.nrk.no/aarsrapport/2011/barn [Lesedato 11.11.2012]. 



	   103	  

 

NRK Super, 2011, NRKs journalistpris til Supernytt, [online], tilgjengelig fra: 

http://nrksuper.no/super/supernytt/2011/06/08/supernytt-ruler/ [Lesedato 03.10.2012]. 

 

Redd Barna.no, 2011, Supernytt får barnerettighetspris, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.reddbarna.no/nyheter/supernytt-faar-barnerettighetspris [Lesedato 

02.12.2012]. 

 

Regjeringen.no, 2000, FNs konvensjon om barnets rettigheter, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/barnekonvensjo

nen-kortversjon-norsk.html?id=87582 [Lesedato 01.12.2012]. 

 

Regjeringen.no, 2001, Konsesjonsvilkår for TV 2 AS i perioden 1. januar 2003 til 31. 

desember 2009, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/andre/konsesjon/2001/konsesjonsvilkar-for-

tv-2-as-i-perioden-.html?id=98962 [Lesedato 10.01.2013]. 

 

Regjeringen.no, 2010, Avtale mellom staten ved Kulturdepartementet og TV 2 AS om status 

som formidlingspliktig kanal, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Medier/TV2-

avtalen_underskrevet_av_Hildrum_og_Huitfeldt_03des2010.pdf [Lesedato 

12.01.2013]. 

 

Regjeringen.no, 2012, NRK-plakaten per 18. juni 2012, [online], tilgjengelig fra: 

http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Medier/NRK/NRK-

plakaten_per_18juni2012.pdf [Lesedato 14.10.2012]. 

 

Tessem, L. B. 2009, TV-nyheter inn i skolen, [online], Aftenposten.no, tilgjengelig fra: 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/TV-nyheter-inn-i-skolen-

5597262.html#.UXKPWHDKBGQ [Lesedato 20.10.2012]. 

 

Universitetet i Bergen, 2012, PhD og Postdoc-prosjekter: Linn Cathrin Lorgen, [online], 

tilgjengelig fra: http://www.uib.no/fg/journalist/forskning/phd-og-postdoc-

prosjekter/linn-cathrin-lorgen [Lesedato 18.12.2012]. 



	   104	  

 

Tv-sendinger, Supernytt 

NRK, 4.1.2010, Supernytt, [online], tilgjengelig fra: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/592274/  

NRK, 12.4.2010, Supernytt, [online], tilgjengelig fra: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/627905/   

NRK, 15.6.2010, Supernytt, [online], tilgjengelig fra: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/644781/ 

NRK, 12.1.2011, Supernytt, [online], tilgjengelig fra: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/700316/ 

NRK, 16.6.2011, Supernytt, [online], tilgjengelig fra: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/745926/ 

NRK, 6.1.2012, Supernytt, [online], tilgjengelig fra: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/818166/ 

NRK, 28.1.2012, Supernytt, [online], tilgjengelig fra: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/823108/ 

 

Kvalitative intervjuer 

Fokusgruppe, 2012, fokusugruppeintervju med barn i målgruppen, (17. september 2012), 

Oslo. 

 

Kaldestad, L. 2012, intervju med prosjektleder for Supernytt, Live Kaldestad, (8. juni 2012), 

Marienlyst, Oslo. 

 

Stokke, N. 2012, intervju med tidligere programredaktør i NRK Super, Nils Stokke, (15. 

november 2012), Marienlyst, Oslo. 

	  
 

	  
 
 



	   105	  

10 Vedlegg 

Vedlegg 1: Kodebok 
Variabel 1: Nyhetssjanger 

Hvilken nyhetssjanger er bidraget? 

 

1. Dyr Stoff som omhandler dyr og dyrs velferd, 

både innenlands og utenlands. 

2. Politikk Stoff som omhandler spørsmål og tiltak som 

gjelder styringsprosessene i ett eller flere 

samfunn, herunder bruk av økonomiske 

virkemidler som politisk redskap. 

3. Økonomi Stoff som omhandler kjøp og salg av varer, 

tjenester, aksjer, eiendom og lignende 

mellom privatpersoner, bedrifter, 

organisasjoner og andre økonomiske aktører.  

4. Sosiale spørsmål/opplysning Stoff som omhandler mellommenneskelige 

forhold og problemer i bred forstand, 

enkeltvis eller i forskjellige sosiale grupper, 

og i forskjellige sosiale roller. Her inngår 

blant annet spørsmål knyttet til arbeidsliv, 

helse og utdanning. 

5. Kriminalitet Stoff som omhandler brudd på norske eller 

utenlandske lover, og konsekvensene av 

disse lovbruddene. 

6. Ulykker Stoff som omhandler forskjellige former for 

ulykkeshendelser, naturkatastrofer og uhell. 

7. Feature Stoff som omhandler forskjellige aspekter 

innenfor kulturfeltet (litteratur, musikk, 

teater, bildende kunst), ulike former for 

kuriosa og ”human interest”, samt portretter. 
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8. Sport Stoff som knytter an til sportslige 

prestasjoner og hendelser, herunder både 

resultater og forhåndsomtale. 

9. Underholdning / kultur Populærkulturelt stoff om aktuelle hendelser 

innenfor kulturlivet, som nye filmer, 

teaterstykker, popstjerner og lignende. 

 

Variabel 2: Lokalitet 

Hvor er bidraget hentet fra? 

1. Innenriks Nyhetssaker lokalisert innenfor Norges 

grenser. 

2. Utenriks Nyhetssaker lokalisert utenfor Norges 

grenser. 

3. Oslo Nyhetssaker lokalisert i Oslo-regionen. 

Herunder inkludert Akershus og Buskerud. 

4. Utenfor Oslo Nyhetssaker lokalisert i landet for øvrig. 

  

Variabel 3: Barn 

I hvor mange av bidragene deltar barn? 

1. Med barn Nyhetssaker hvor barn er synlig på skjermen, 

enten som intervjuobjekter/kilder eller som 

deltagende i innslaget. 

2. Uten barn Nyhetssaker hvor barn verken omtales eller 

på annen måte er synlig på skjermen. 
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Vedlegg 2: Intervjuguide, Live Kaldestad 

 

1: Løs prat (5 min.) 

-‐ Ettersom jeg har snakket med respondenten tidligere og hun kjenner til hva oppgaven 

handler om, vil jeg bruke de første minuttene til å oppdatere henne på hvordan det går 

og fortelle om veien videre. 

 

2: Informasjon (5 min.) 

-‐ Forklare om bakgrunnen for intervjuet. 

-‐ Forklare hva intervjuet skal brukes til og be respondenten bekrefte at hun vil la seg 

sitere i oppgaven. 

-‐ Informere om hvordan intervjuet vil ta form; - Jeg kommer til å stille spørsmål rundt 

følgende tema…  

-‐ Informere om at intervjuet vil være samtalepreget og vare cirka halvannen time. 

-‐ Informere om at samtalen blir tatt opp på bånd og be om samtykke for dette. Dette 

gjøres for å sikre mest mulig riktig gjengivelse av samtalen. Intervjuet vil skrives ut på 

bakgrunn av notater og diktafon. Kopi av sitater vil sendes respondenten etter 

intervjuet for gjennomlesning og godkjenning. 

-‐ Spør om noe er uklart og om respondenten har noen spørsmål.  

 

3: Hovedspørsmål (70 min.) 

-‐ Gå gjennom spørsmålslisten. 

-‐ Oppfølgingsspørsmål. 

 

4: Oppsummering (10 min.) 

-‐ Oppsummerende funn. 

-‐ Er det noe respondenten selv vil legge til? 

-‐ Spørre om respondenten er villig til å svare på eventuelle tilleggsspørsmål per mail. 

 

Spørsmålsliste og oppfølgingsspørsmål 

Innledning 

1) Kan du fortelle litt om deg selv og din rolle i forhold til Supernytt?  
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-‐ Hvor lenge har du jobbet i Supernytt?  

-‐ Hva er dine ansvarsområder? 

2) Kan du fortelle litt om hva Supernytt er og hva som er målsettingen med programmet? 

-‐ Hvordan oppstod ideen om Supernytt? 

-‐ Er det et mål for dere å være dagsaktuelle? 

-‐ Hvem/hvor mange består redaksjonen av? Er disse fast ansatt eller i prosjektstillinger? 

Hvordan er fordelingen kvinner/menn? 

3) I hvor stor grad har dere latt dere inspirere av lignende programmer i utlandet, som for 

eksempel Lilla Aktuellt og Newsround? 

4) Kan du fortelle litt om Supernytts utvikling? (Da tenker jeg spesielt på utvikling i 

seertall, utvidelse av sendetid osv.) 

-‐ Er seertall viktig for dere? Hvorfor/hvorfor ikke? 

5) Kan du beskrive Supernytt som nyhetsprogram, på hvilken måte skiller det seg fra 

andre program i samme sjanger, som for eksempel Dagsrevyen?   

-‐ Hvilket voksent nyhetsprogram kan dere best indentifisere dere med? 

6) I England og Sverige har barn hatt et eget tv-nyhetstilbud i mange år. I England helt 

siden 1970-tallet. Hvorfor tror du det tok så langt tid før norske barn fikk egne 

nyheter? 

7) Er programleggingen av Supernytt bevisst?  

-‐ Hvorfor ligger det kl. 18.50, rett før Dagsrevyen? 

8) Følger Supernytt en fast formel? (Da tenker jeg på antall saker, lengde på saker, hvor i 

sendingen de ulike typer saker er plassert osv.) 

 

Programledere 

1) Er ordet programleder, og ikke nyhetsanker, valgt bevisst?  

-‐ Hva er i så fall bakgrunnen for dette valget? 

2) Er det et bevisst valg at programlederen kler seg i ”unge/uformelle” klær? Hvilke 

signaler ønsker man å sende med klærne?  

-‐ Har dere vurdert om det å benytte seg av så uformelle klær kan være med på å 

signalisere at man ikke tar nyheter for barn så seriøst som voksennyheter?  

3) Hvilke kvaliteter ser dere etter i en programleder for nyheter for barn? 

-‐ Mannlig programleder – bevisst? 
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4) Har dere fokus på hvordan programlederne skal oppføre seg? For eksempel at de står 

foran benken og ikke bak?  

-‐ Hvorfor/hvorfor ikke? 

-‐ Hvilke tilbakemeldinger får dere på programlederne? Er det viktig for dere at seerne 

liker programlederne? 

5) Hvilke vurderinger ligger bak valg av studiodekor og bakgrunn? Kunne dere ha brukt 

samme studio som Dagsrevyen? 

 

Om nyhetsutvalget 

1) Hva er årsaken til at de lengre reportasjene er på maks 2 min? Hvilke vurderinger 

ligger til grunn?    

2)  Følger dere de samme nyhetskriteriene som for voksennyheter?  

-‐ Hvorfor/hvorfor ikke?  

-‐ Er dette i det hele tatt mulig med tanke på de tilpasningene man må gjøre for å 

formidle nyheter for barn? 

3) Dere har over dobbelt så mange innenrikssaker som utenrikssaker. Er dette et bevisst 

valg? Hvilke valg ligger i så fall bak? Ønsker dere være nære/lokale? 

4) Er det bestemt hvor stor andel av nyhetsutvalget som skal være forklarte 

voksennyheter og hvor stor andel som skal handle om barn? 

5) Dere har mange flere saker lokalisert utenfor Oslo enn i Oslo – er dette tilfeldig eller 

bevisst? 

6) 31 prosent av sakene i mitt utvalg faller inn under kategorien sosiale 

spørsmål/opplysning. Har redaksjonen gjort et bevisst valg når det gjelder type saker, 

eller er dette tilfeldig? 

7) Kun tre prosent av sakene faller inn under kategorien kriminalitet. Er dette tilfeldig 

eller er det bevisst at dere ikke ønsker å fokusere på saker av en slik karakter? 

8) Er det et bevisst valg at mange av sakene i Supernytt har en positivt vinkling?  

- Den siste saken i hver sending er som oftest en positiv sak, en såkalt gladsak – hva er 

årsaken til denne dramaturgien? 

9)  Hvordan er dere forberedt/hvilke retningslinjer har dere på store katastrofer, som for 

eksempel 22/7? Kan du fortelle litt om hvordan dere håndterte 22/7? 

10)  Finnes det temaer dere ikke tar opp, som er tabu? Hva er i så fall dette og hvordan har 

dere avgjort dette? 

- Hvilke temaer prioriteres og hvorfor? 
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11)  Hvordan jobber dere med å avgjøre hva dere skal forklare og ikke forklare i en sak? 

Forklaringer inneholder jo også vurderinger/vinklinger. 

12)  I hvilken grad bruker dere forklarende grafikk? Er dette noe dere prioriterer?  

13)  Har dere vurdert å la barna selv delta i produksjonen av nyhetene?  - Hvorfor/hvorfor 

ikke? 

14)  Hvordan ser dere på deres egne seere?  

15) Har dere vurdert å ha egne utenriksreportere, eventuelt bruke Dagsrevyens reportere i 

utenrikssaker? 

16)  Supernytt har aldri gjester i studio. Er dette noe dere vurderer i fremtiden? 

17)  Målgruppen er sammensatt både i alder, modenhet og interesser. Hvordan innretter 

dere sendingen for å appellere til flest mulig? 

- Er det i det hele tatt mulig å nå både en engasjert elevrådsformann og en uinteressert 

elev med samme program? 

 

Språk/retorikk 

1) Hvordan jobber dere med språket i Supernytt?  

- Unngår dere å bruke vanskelige ord/uttrykk, eller brukes de, men forklares? 

- Har dere i så fall retningslinjer for hvordan vanskelige ord/uttrykk skal forklares? 

2) Dere bruker en annen tiltaleform enn i Dagsrevyen. Eksempelvis sier dere: Heisan! Og 

Ha det bra! Vi sees igjen til samme tid i morgen. Er dette bevisst? 

3) Har dere fått reaksjoner på at programlederne er ’for kule’? fra foreldre? Andre? Hva 

er redaksjonens syn? Hva har det å si for formidlingen av nyhetene? 

4) Hvilke føringer legger dere når det gjelder hvordan intervjuobjekter skal ordlegge seg? 

5) Hvorfor hører vi sjelden spørsmålene reporteren stiller intervjuobjektene? 

 

Kilder 

1) Hva er primærkildene deres? Dagsrevyen? NTB? Tips? 

2) Får dere tips fra seerne? Hvor mye er det i så fall snakk om? Og har du tall på hvor 

mange av tipsene som blir reelle saker? 

3) Har dere statistikk på kildebruken? Hvis ikke, hvordan vurderer du fordelingen av 

ulike kildetyper hos dere? 

4) I Storbritannia kom en fjerdedel av pressemeldingene og telefontips fra 

hjelpeorganisasjoner og andre ideelle grupper, og 30 prosent fra film-, musikk- og 

dataspillselskaper, teater og museer osv. I hvilken grad opplever dere press fra 
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kommersielle interesser som ønsker omtale i Supernytt? Hvilke strategier har dere for 

å møte slikt press? 

5) Hvordan velger dere ut de internasjonale innslagene? Har dere noe samarbeid med 

deres søsterprogrammer i Europa? 

6) I hvor stor grad benytter dere Youth News Exchange?  

- Hvorfor/hvorfor ikke? 

7) Hvis dere kunne velge: Hadde det vært best å sende egne reportere til 

utlandet/eventuelt bruke Dagsrevyens reportere i utenriksinnslag, eller vurderer dere at 

det er like bra å bruke det aktuelle landets egne nyheter for barn? 

8) Supernytt har en jevnere kjønnsfordeling i kildebruken enn øvrige nyhetsprogrammer. 

Hva er årsaken? Er dette en redaksjonell strategi?   

 

Synet på barn og politikk 

1) Hvordan ser dere på objektivitetskravet?  

2) Hvilket syn har redaksjonen på politiske saker i nyheter for barn?  

3) Dere har kun to (av 68) saker om innenrikspolitikk – hva skyldes dette? 

4) Hadde det vært aktuelt for dere å la barn kommentere for eksempel partilederdebatter? 

Eller selv delta i debatt med politikere? 

5) Kan Supernytt ta opp motstridende standpunkter? Kan nyheter for barn være kritiske? 

6) Har dere vurdert å ha debattinnslag der barn møter politikere? Er dette vanlig i andre 

land?  

 

Kontakt med seerne 

1) Oppfordrer dere til seerkontakt, på nettet?  

2) Bruker dere nettsidene aktivt? Til hva? Dialog med seerne?  

3) Får dere brev og epost fra seerne med reaksjoner? Fra foreldre? Barn? 

Interessegrupper for barn etc.?  

4) Hva slags tilbakemeldinger får dere? Og hva gjør dere med konkrete tips/forslag til 

endringer mtp programmets oppbygging? 
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Vedlegg 3: Intervjuguide, fokusgruppe 
 

Ant. deltakere: Åtte 

Navn og alder: Anna (10), Iben (10), Marie (8), Ingrid (8), Iben (8), Julie (8), Sofie (8) og 

Simon (8). 

Dato: Mandag 17. september 

Sted: TV3s videorom. 

Programmer vist:  

Supernytt onsdag 12. Januar 2011   

Supernytt Miks lørdag 28. Januar 2012. 

Tidsbruk: 1 time 

 

1: Løs prat (5 min.) 

-‐ Introdusere meg selv for barna.  

-‐ Snakke litt om hva vi skal gjøre og forklare hva en fokusgruppe er. 

 

2: Informasjon (5 min.) 

-‐ Forklare om bakgrunnen for intervjuet og hva det skal brukes til; ”Dette er en 

skoleoppgave som handler om programmet Supernytt. I denne oppgaven skal jeg 

prøve å finne ut hva slags nyheter Supernytt lager og hvorfor de lager akkurat slike 

nyheter. Jeg vil også finne ut hva dere barn syns om disse nyhetene og det er derfor 

dere er her. Dere skal få se to Supernytt-sendinger og etterpå skal vi snakke litt om 

disse programmene. Det skal vi gjøre på den måte at jeg stiller dere et og et spørsmål 

også svarer dere akkurat det dere vil på de spørsmålene. Det er ingen svar som er teit 

eller feil eller rare. Det er lov å si akkurat det dere vil, men det er ingen som får lov til 

å gjøre narr av svarene andre gir. Hvis det er noen spørsmål dere ikke skjønner eller 

det er noe annet dere lurer på, er det alltid lov å avbryte meg for å spørre om det dere 

lurer på”. 

-‐ Informere om hvordan intervjuet vil ta form; - Jeg kommer til å stille spørsmål rundt 

følgende tema…  

-‐ Informere om at intervjuet vil vare cirka en time. 

-‐ Informere om at samtalen blir tatt opp på bånd og forklare at de skal prøve å late som 

at opptakeren ikke er der. Dette gjøres for å sikre mest mulig riktig gjengivelse av 

samtalen. Intervjuet vil skrives ut på bakgrunn av notater og diktafon.  
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-‐ Spør om noe er uklart og om respondentene har noen spørsmål.  

 

3: Visning av første program (8.30 min.) 

-‐ Jeg viser respondentene to programmer. Forklare at det er viktig at de er stille når de 

ser programmene, slik at de får med seg det som blir sagt. 

 

4: Diskusjon (20 min.) 

-‐ La respondentene snakke fritt først. Oppfordre dem til å komme med umiddelbare 

tilbakemeldinger. 

-‐ Stille de spørsmål rundt temaer jeg ønsker belyst. 

-‐ Oppfølgingsspørsmål underveis. 

 

5: Visning av program nr. 2. (8. 30 min.) 

 

6: Diskusjon 2 (Ca. 15 min) 

-‐ Samme som pkt. 4 

 

7: Oppsummering (ca. 5 min) 

-‐ Er det noe respondentene selv vil legge til? 

-‐ Hvordan opplevde de situasjonen? 

 

Temaliste: 

1. Hvilke saker husker dere best? 

2. Hvorfor husker dere disse sakene så godt? 

3. Kan dere forklare hva sakene handlet om? 

4. Hva tror dere var den viktigste/største saken i denne sendingen? 

-‐ Hvorfor? 

5. Hva syns dere om programlederen? 

6. Hva syns dere om Supernytt? 

7. Hvilke type saker syns dere er morsomst å se på? 

-‐ Hvorfor er akkurat disse sakene best? 

8. Er det noen type saker dere savner/ville hatt mer av? 

9. Er det noe type saker dere ville hatt mindre av? 

10. Forstår dere det programleder og de som blir intervjuet sier? 
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Programspesifikke spørsmål, PGM 1: 

1) Hvor jobbet Tove Wang? 

2) Hva er Redd Barna? 

3) Hvorfor går bare halvparten av barna på skole? 

4) Hva er en varslingsprøve? 

5) Hva er en tyfon? 

6) Flom i Australia: Klarte dere/rakk dere å lese teksten når damen snakket? 

7) Hva er flom? 

8) Hvor store deler av landet er oversvømt? 

9) Hoppbakke: Hva slags type sak var dette? Alvorlig, morsom, rar osv. 

 

Programspesifikke spørsmål, PGM 2:  

1) Astma: Hva er astma? 

2) Hva er Janusmaske? 

3) Solgte tegninger: Hvem solgte tegninger og hvorfor? 

4) Hva er Ahead? 

5) Hva gikk pengene til? 

6) Skidag i Tryvann: Hvem hadde skidag og hvorfor? 

7) Hva er et kick off? 

8)  Trener karate sammen: Hva er karate? 
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Vedlegg 4: Samtykkeskjema, fokusgruppe 
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Vedlegg 5: Intervjuguide, Nils Stokke 

 

1: Løs prat (5 min.) 

-‐ Presentasjon av meg og min oppgave. 

 

2: Informasjon (5 min.) 

-‐ Forklare om bakgrunnen for intervjuet. 

-‐ Forklare hva intervjuet skal brukes til og be respondenten bekrefte at hun vil la seg 

sitere i oppgaven. 

-‐ Informere om hvordan intervjuet vil ta form; - Jeg kommer til å stille spørsmål rundt 

følgende tema…  

-‐ Informere om at intervjuet vil være samtalepreget og vare cirka en time. 

-‐ Informere om at samtalen blir tatt opp på bånd og be om samtykke for dette. Dette 

gjøres for å sikre mest mulig riktig gjengivelse av samtalen. Intervjuet vil skrives ut på 

bakgrunn av notater og diktafon. Kopi av sitater vil sendes respondenten etter 

intervjuet for gjennomlesning og godkjenning. 

-‐ Spør om noe er uklart og om respondenten har noen spørsmål.  

 

3: Hovedspørsmål (40 min.) 

-‐ Gå gjennom spørsmålslisten. 

-‐ Oppfølgingsspørsmål. 

 

4: Oppsummering (10 min.) 

-‐ Oppsummere funn. 

-‐ Er det noe respondenten selv vil legge til? 

-‐ Spørre om respondenten er villig til å svare på eventuelle tilleggsspørsmål per mail. 

 

Spørsmålsliste  

Innledning 

9) Kan du fortelle litt om deg selv og din rolle i forhold til NRK Super?  

-‐ Hvor lenge har du jobbet i NRK Super?  

-‐ Hva er dine ansvarsområder? 
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Om NRK Super 

10) Kan du fortelle om bakgrunnen for at NRK Super ble opprettet? 

- Hva var årsaken til at Super ble opprettet? (bakkenettet?) 

11) Kan du fortelle litt om hva NRK Super er og hva som er kanalens målsetting? 

12) Hvor viktig er seertall for dere? 

13) Hvordan ser dere på deres seere? 

 

Om Supernytt 

14) Hva var bakgrunnen for at NRK Super ønsket å satse på nyheter for barn? Bakgrunnen 

for opprettelsen av programmet. 

15) Hvorfor akkurat i 2010 og ikke tidligere?  

16) Hva var bakgrunnen for opprettelsen av programmet Nettopp og hva var årsaken til at 

det ble tatt av etter ett år? 

17) Hvordan vil du beskrive Supernytt? Vil du kategorisere det som et barneprogram eller 

som et nyhetsprogram? 

18)  Hva slags posisjon har Supernytt internt i NRK? Hvor viktig er Supernytt for NRK 

Super/NRK og hvorfor? 

19)  Hvorfor er det viktig for NRK å kunne tilby nyheter for barn? 

20)  Hva vil du si er Supernytts viktigste oppgave? 

21)  Er programleggingen av Supernytt bevisst? 

22)  Er Supernytt fortsatt å regne som et prosjekt, eller har det blitt en fast programpost? 

23)  Hvilke tanker gjør du deg om Supernytt i fremtiden? Er det ønskelig å fortsette 

satsingen? Programmet har allerede fått utvidet sendetid og flere ansatte, er dette en 

utvikling du ser for deg vil fortsette? 
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Vedlegg 6: Tabeller 

Oversikt – nyhetskategorier, daglig, begge uker 

 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Totalt Prosent 

Dyr 2 1 2 - - - 5 7 

Politikk 1 3 1 2 2 - 9 13 

Økonomi - - - - - - - - 

Sosiale spørsmål 

/ opplysning 

5 2 2 4 3 3 19 28 

Kriminalitet - - 1 - - - 1 2 

Ulykker/ 

Naturkatastrofer 

2 - 2 1 - - 5 7 

Skolesaker/ 

feature 

 

1 2 2 1 3 3 12 18 

Sport 1 1 1 - 1 2 6 9 

Underholdning / 

kultur 

1 3 1 2 3 1 11 16 

Totalt 13 12 12 10 12 9 68 100 

 

 
 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  

45	  

	  Man	   Tirs	   Ons	   Tors	   Fre	   Lørd	   Total	  

Dyr	  

Politikk	  

Økonomi	  

Sosiale	  spørsmål	  

Krim	  

Ulykker	  

Skolesaker	  

Sport	  

Underholdning	  



	   119	  

Oversikt: innenriks- og utenrikssaker, begge uker 

 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Totalt Prosent 

Innenriks 8 8 7 7 8 8 46 68 

Utenriks 5 4 5 3 4 1 22 32 

Ant. 

saker 

13 12 12 10 12 9 68 100 

 

Prosentandel 

 
 
Oversikt: Oslo og landet for øvrig, begge uker 

 Man Tirs Ons Tors Fred Lør Totalt Prosent 

Oslo 0 1 1 4 2 3 11 16 

Landet 

forøvrig 

13 11 11 6 10 6 57 84 

Totalt 13 12 12 10 12 9 68 100 
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Prosentandel 

 
 

 
Oversikt: Nyheter med og uten barn 

 Man Tirs Ons Tors Fre Lør Totalt Prosent 

Med 

barn 

7 6 6 7 7 8 41 60 

Uten 

barn 

6 6 6 3 5 1 27 40 

Totalt 13 12 12 10 12 9 68 100 
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Vedlegg 7: Utvalg, begge uker 
 

UKE 1 
Den konstruerte uken består av følgende dager: 

 

Mandag 4. Januar 2010  

Tirsdag 15. Juni 2010   

Onsdag 12. Januar 2011    

Torsdag 16. Juni 2011       

Fredag 6. januar 2012 

Lørdag 28. Januar 2012 

 

Data for kvantitativ analyse inkluderer også følgende konstruerte uke: 

 

UKE 2 
Mandag 12. April 2010: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/627905/   

Tirsdag 14. Desember 2010: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/692318/  

Onsdag 4. Mai 2011: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/734221/  

Torsdag 13. oktober 2011: http://nrksuper.no/super/tv/vis/?vid=793857&pro=1364  

Fredag 24. februar 2012:  http://nrksuper.no/super/tv/vis/?vid=829485&pro=1364  

Lørdag 3. Mars 2012: http://nrksuper.no/super/tv/vis/?vid=831211&pro=1364  
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Vedlegg 8: Artikkel fra Dagsavisen 
 

 
 

Du skal lage og presentere 
nyheter for barn i «Supernytt». 
Hvordan lager man nyheter for 
barn?
– Vi jobber med hvordan 
programmet skal presenteres nå. 
Vi skal blant annet til SVT som 
har laget «Lilla Aktuellt» i 15 år. Vi 
skal ta opp saker i mediebildet og 
forklare dem på en måte som kan 
dempe frykt. Men det blir også 
kultur- og underholdningssaker 
som barn er opptatt av. Målgruppa 
er fra åtte- til 12-åringene.
Hva er du mest opptatt av 
akkurat nå?
– Å komme meg i orden på 
kontoret. Jeg har akkurat fått 
datamaskin på plass. Neste punkt 
er å ska!e meg en kontortelefon.

Hvilken bok har betydd 
mest for deg?
– Jeg tror det er Lars Saabye 
Christensens «Beatles» og 
«Halvbroren».

Hvilken politiker har 
du størst sansen 
for?
– Jens Stoltenberg, 
han er stødig og 
styrer Norge med god 
hånd, føler jeg.

Bør Norge inn i EU?
– Nei, hvorfor skal vi 
det? Har vi det ikke 
bra som vi har det nå? 
Vi er jo medlem av så 
mye annet.

Hva er den beste opp!nnelsen i 
historien?
– Det må jo være internett. Da får 
man oversikt over alt som skjer, 
overalt i verden.

Er det noe du er veldig god til, 
som ingen andre vet om?
– Nei. Jeg har ingen skjulte 
talenter.

Hva er det mest unødvendige 
du eier?
– Det er for små sko. Jeg er frelst 
på salg. Å handle på salg er jo å 
spare penger. Da kjøper jeg sko 
som er litt for trange, og tenker at 
de vil utvide seg etter hvert. Men 
nei. Men jeg er "ink til å gi dem 
bort.

Hva er din dårlige 
miljøsamvittighet?
– Det er vel de gangene jeg har 
dårlig tid og kjører til jobben. Selv 
om det tar kortere tid å gå, enn å 
kjøre og #nne parkeringsplass.

Hva er du mest stolt 
av å ha fått til?
– Det må jo være å få jobbe i NRK.

Hvis du !kk en helside i  
Dagsavisen i morgen, hva  
ville du fylt den med?
– Den ville jeg fylt med nyheter for 
barn.

Hvilken replikk bruker du ofte?
– «Jeg tenker o$e at ...», og 
«lissom», det er fryktelig irrite-
rende.

Hvilket nettsted vil du anbefale?
– Kan jeg anbefale to? Todaysbigt-
hing.com – morsomme små#lmer, 
og dagenidag.no, en samleside 

over alt som skjer.

Hvilken !lm har du 
sett mer enn én 
gang?
– «Gladiatoren». «De 
utrolige». «Rattato-
uille». «De ubestikke-
lige». Mange.

Hvilken sak er du 
villig til å gå i 
demonstrasjonstog 
for?
– Mot urettferdighet, 

mot rasisme, men NRK-ansatte 
har ikke lov til å gå i demonstra-
sjonstog.

Hvor ville du helst vært akkurat 
nå?
– På mailen min, på det nye 
kontoret mitt. Et varmt Syden-land 
får jeg ta i sommerferien.

Hvem ville du helst stått fast i 
heisen med?
– Norges beste sushikokk, som har 
med ferdig sushi. Jeg synes sushi 
er så godt.
reidar.spigseth@dagsavisen.no

REIDAR SPIGSETH

Barnas nyhetsanker

Benedicte Bendiksen debuterer som programleder i barnas «Super-
nytt» på NRK Super 4. januar, like før Dagsrevyen.  FOTO: NRK

BENEDICTE SUKAI 
FAAL BENDIKSEN 
(27)
Programleder i NRK.
 
Aktuell med: 
Nyutnevnt 
nyhetsanker i 
«Supernytt», NRKs 
nyheter for barn.

NAVN  
I NYHETENE

VÆRET 39DAGSAVISEN
TIRSDAG 10. NOVEMBER 2009

Produksjonsdato

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Delvis skyet oppholds-
vær. Temperatur mellom 
0 og 5 plussgrader. Mid-
del vind for området er 
svak vind
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Vedlegg 9: Markedsandeler og seertall, Supernytt, 2010-2012 
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