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Sammendrag 

Siden tidlig 2000-tallet har flere nisjeaviser for barn blitt lansert rundt om i Europa, og siden 

2012 har også barn i Norge hatt sin egen avis. Gjennom en innholdsanalyse og tre 

tekstanalyser undersøker jeg hvordan nyhetsformidlingen ser ut i Aftenposten Junior. Avisen 

analyseres med utgangspunkt i teorien om nyhetskriterier og i lys av tidligere forskning på 

nyheter for barn. En sentral ramme for analysene er også fenomenet nyheter for barn, og 

tanken om at barn er kompetente lesere og samfunnsengasjerte borgere. Analysene viser at 

avisen tilpasser seg målgruppen både i kildebruk, nyhetsmiksen og i utformingen av sakene. 

Sentralt i nyhetsformidlingen er at avisen både forklarer nyhetene og inviterer barn inn i 

nyhetssfæren. For det første er barn aktive og deltagende i nyhetene som fortelles, og deltar 

med både erfaringer og meninger. For det andre fremsettes verden som viktig. Nyhetene kan 

forståes innenfor en læringsverdi, og majoriteten av utenrikssaker er med å sette leseren inn i 

en større verdenssammenheng. For det tredje benytter avisen seg av positive vinklinger, og 

fremhever det som er positivt og håpefullt i sakene. Aftenposten Junior bidrar derfor til en 

demokratisering av nyhetene, og fremmer et syn om at barn er en viktig del av samfunnet i 

dag.     

 

Abstract 

Since 2000 several newspapers for children have been launched in Europe, and in 2012 the 

Norwegian newspaper Aftenposten launched their children’s newspaper Junior – the first 

Norwegian newspaper for children. Through a content analysis and three textual analyses the 

study explores how the newspaper communicate their news. The newspaper is analysed by 

applying a theoretical framework about news values and is seen within children’s news as a 

phenomenon and the understanding of children as citizens. The newspaper both explains the 

news and invite the children into the news sphere. Firstly, the newspaper use children as an 

important source and let the children speak about both experiences and opinions. Secondly the 

news teaches the reader about other nations and makes the foreign news an important part of 

the paper. A third finding is that the newspaper often highlights the positive aspects of the 

news. These findings imply that the newspaper can be seen as a democratization of news, and 

that the newspaper communicate an understanding of children as important participants in the 

society.     
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1 Innledning 

Barn ser og leser nyheter. Medietilsynets undersøkelse av barn og unges mediebruk viser at 

omtrent en fjerdedel av unge i alderen 9-16 år følger nyheter daglig (Medietilsynet 2014, s. 9). 

Vibeke Høylands (2013) intervjuer med barn om deres forhold til nyheter forteller noe av det 

samme: barn er interessert i nyheter og ønsker informasjon om det som foregår i verden; de 

mener det er viktig å få vite noe om hvordan mennesker har det andre steder. Samtidig 

forteller barn at de ofte får med seg nyheter fra nyhetsprogrammer og aviser som ikke er 

tilrettelagt for et yngre publikum (Høyland 2013, s. IV). Både kvalitative og kvantitative 

studier forteller dermed at barn er viktige og aktive mottagere av nyheter, og at man på ingen 

måte kan snakke om kun et voksent nyhetspublikum. Barns interesse for nyheter gjør derfor 

en undersøkelse av barnas egne nyheter både relevant og viktig. Disse mediene retter seg 

spesifikt mot barn, og forsøker både i innhold og formidlingsmåte å fortelle om nyheter på 

barnas egne premisser.  

I januar 2010 fikk barn i Norge for første gang et tilbud om daglige og tilrettelagte 

nyhetssendinger gjennom NRK-produserte Supernytt. Litt mer enn to år senere, i april 2012, 

lanserte Aftenposten Norges første avis produsert for barn i barneskolealder. Junior var 

allerede etter fem måneder en av de 30 mest solgte avisene i Norge, og var også den avisen i 

Norge med størst økning i opplag i 2013 (MedieNorge 2014); en økning som fortsatte i 2014 

(Journalisten 13.04.15) og 2015 (Journalisten 08.03.16). Det tyder på at stadig flere norske 

barn vil vokse opp med tilrettelagte nyheter, og med en helt annen innsikt i det som foregår i 

verden enn det barn i tidligere generasjoner fikk mulighet til.  

Til tross for at både Supernytt og Aftenposten Junior i flere år har vært viktige aktører 

når det gjelder nyhetsformidling til barn i Norge, finner jeg lite forskning på disse to 

utgiverne. I medievitenskapelig sammenheng er unntakene en masteravhandling (Holann 

2013), samt Linn Lorgens pågående stipendiatprosjekt ved Universitetet i Bergen (UiB 2015). 

Dessuten det er også skrevet masteravhandlinger om emnet innenfor pedagogikk (Ødegaard 

2013) og spesialpedagogikk (Høyland 2013). Samtlige avhandlinger tar for seg NRK 

Supernytt. I tillegg finnes det en kort analyse av nyhetsprogrammet Globus (1974-76) i Eva 

Bakøys doktoravhandling om NRKs programvirksomhet for barn før 1980 (1999). Derimot 

finnes det mer forskning på barn og nyheter fra andre land, og flere av disse danner et viktig 

utgangspunkt som jeg bygger videre på. Særlig gjelder det forskningen som er gjort på det 

britiske barnenyhetsprogrammet Newsround (blant annet Davies 2001; Carter 2007; 
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Matthews 2009ab). Samtidig finner jeg ingen forskning på aviser produsert for barn. Det gjør 

en undersøkelse av Aftenposten Junior relevant ikke bare i norsk sammenheng, men også 

relevant for barnenyhetene som forskningsfelt mer generelt. Jeg vil i denne studien se på 

hvordan Aftenposten plasserer seg som formidler av nyheter til barn. Hvilke hendelser er det 

som blir til nyheter i Junior? Og hvordan representeres barn og voksne i Juniors artikler?  

 

1.1 Barn i nyhetene 

Tidligere studier viser at barns interesser og meninger sjelden vurderes som verdifulle i 

nyhetsbildet, og at barn derfor er fraværende i de generelle nyhetene (Carter 2013, s. 255). 

Det sammenfaller med praksisen i norske medier. En undersøkelse av barns representasjon i 

norske papir- og nettaviser viser at få nyheter handler om barn. I tillegg blir barn sjelden brukt 

som kilder i nyhetsmediene. I mindre enn fem prosent av medieomtalene som gjelder dem 

selv, kommer barn til ordet (Aftenposten 24.04.12).
1
 Det gjør barn både til en usynlig og en 

uviktig aktør i nyhetsbildet, noe som i liten grad faller sammen med barns interesser om å få 

vite om det som skjer andre steder i verden. Nyhetsmediene gir dermed barn et innblikk i det 

som skjer i samfunnet, samtidig som barns meninger om disse medierte hendelsene ikke 

tillegges noen betydning.   

I sin masteravhandling om barn og unges representasjon i norsk presse har Birgitte 

Tørnby (2009) sett på fremstillingen av barn og ungdom i norske lokal- og riksaviser. Hennes 

funn viser at barn og unge i mer enn halvparten av sakene som omhandlet dem ble fremstilt 

på en nøytral måte, og at en slik nøytral fremstilling ofte var med på å usynliggjøre dem 

(2009, s. 65). I Tørnbys undersøkelse sammenfalt en nøytral fremstilling med en liten grad av 

barns deltagelse i artiklene, noe som gjorde at barna i stor grad ble mer eller mindre 

fraværende i saker som omhandlet dem selv. Hun mente også å finne tydelige stereotypier i 

fremstillingen av de unge, hvor avisene presenterer få dimensjoner ved barn, og at barn i de 

fleste tilfellene ofte siteres med noe som ikke har direkte med saken å gjøre (Tørnby 2009, s. 

50). Når barn presenteres innenfor kategorier som enten «søte» eller «farlige», og som 

individer uten relevante tanker og meninger, forsterkes bildet av barn som uvesentlige. Barn 

er noen man snakker om, men er sjelden noen som journalistene snakker med.  

                                                 
1
 Undersøkelsen var bestilt av Aftenposten i forbindelse med lanseringen av Junior.  
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Barns marginale rolle i nyhetsbildet er med å motivere en undersøkelse av 

barnenyhetsmediene. At journalisten skal «opplyse om verden vi lever i» (Njaastad 2012, s. 

12) er en utbredt idé innenfor det journalistiske nyhetsfeltet. Samtidig er nyhetene vi leser 

alltid fortolket og bearbeidet av noen andre. Hvordan en nyhet fortolkes og formidles er viktig 

fordi det direkte er med å påvirke hvordan vi forstår nyheten. Det handler om hvilket utvalg vi 

får presentert og i hvilke vinklinger og rammer nyhetene formidles gjennom, men det gjelder 

også i hvilke kilder som kommer til i mediene. De valgene nyhetsinstitusjonene gjør når det 

gjelder utvalg, vinklinger og kilder er med å skape bestemte verdenssyn hos 

nyhetskonsumentene. Det er nettopp et slikt verdenssyn jeg ønsker å se etter i mine analyser 

av Aftenposten Junior. 

 

1.2 Bakgrunn om Junior 

Aftenposten Junior er Norges første og hittil eneste avis produsert for barn, og retter seg mot 

barn i barneskolealder. Avisen «skriver om det som skjer i nyhetsbildet på en lettfattelig 

måte» (Aftenposten Junior), og inneholder nyhetssider fra Norge og verden, reportasjesider, 

kultur, sport, debattsider med mer. Avisen deler med andre ord flere likhetstrekk med øvrige 

norske aviser når det gjelder struktureringen av avisen. Selv om dette var første gang 

Aftenposten lanserte en nisjeavis for barn, var det ikke første gang avishuset presenterte 

nyheter for barn. I september 1992 lanserte Aftenposten søndagsbilaget Blekka i samarbeid 

med forfatter og illustratør Bente Roestad. Bilaget rettet seg mot skolebarn og presenterte 

nyheter om klima og miljø (Aftenposten 30.08.92). Blekka inngikk i en tradisjon med flere 

tidligere forsøk på barnenyheter i Norge, en tradisjon satt i gang av NRK. Den 

lisensfinansierte allmennkringkasteren etablerte nyhetsprogrammer for barn både i 1974 og i 

1991 (jf. NRK Arkivet). I tillegg ble det i 1987 gjort utredninger for muligheten om en 

riksdekkende barneavis gjennom forlaget Dreyer Media (Aftenposten 18.11.87). Det 

eksisterte derfor en etablert idé i medie-Norge om å produsere egne nyheter for barn da 

Aftenposten i 1992 gjorde sitt første forsøk på nyheter skrevet spesielt for barn.  

Selv om Junior er den første avisen av sitt slag i Norge, er den samtidig en del av en 

internasjonal trend. Den britiske avisen First News ble lansert våren 2006 (Independent 

01.05.06), og markerte starten på en nyere bølge av flere europeiske barneaviser. First News 
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var inspirert av den franske avisen Mon quotidien,
2
 og inneholdt i likhet med de britiske 

barnefjernsynsnyhetene mer forklarende nyheter. I januar 2011 fikk barn i Østerrike sin første 

egne avis, Kinderzeitung (Kleine Zeitung 20.01.11), og i etterkant av lanseringen av Junior 

dukket det i 2014 opp barneaviser både i Danmark, Kids News (Berlinske Tidende 02.04.14), 

og i Tyskland, Stuttgarter Kinderzeitung (WV 28.02.14).
3
 Denne bølgen av nye aviser for 

barn bekrefter et syn om at også journalister og mediehus ønsker å ta barn mer på alvor, og at 

barn de siste årene i større grad er ansett som kompetente og samfunnsengasjerte individer 

med en naturlig plass i den offentlige sfæren.  

I etterkant av lanseringen av Junior var det flere som så avisen i sammenheng med at 

barns rolle i samfunnet er satt mer på dagsordenen de siste årene. Kjetil Walgermo, 

kommentator i Vårt Land, pekte på tendensen om at stadig flere aktører satser på barn og 

barnekultur og med det «tek barn på alvor». «[Aftenposten Junior] skaper ungt fundament for 

demokratiet» (Walgermo 2014). Et lignende syn om barns plass i samfunnet ble også fremsatt 

av daværende barneombud Reidar Hjermann til avisen Dag og Tid. Hjermann mente at barn 

skal ha muligheten til å delta i samfunnet, og «for å kunne ta del må barn få informasjon» 

(Dag og Tid 11.05.12). Junior ble dermed fra starten av satt i sammenheng med en 

demokratisering av barns stemmer, og som nok en viktig bidragsyter i å sette barns 

perspektiver i fokus. I 2013 vant Aftenposten Junior Flyktninghjelpens Perspektivpris for sin 

utenriksdekning, med begrunnelse om at de utvider barns kunnskaper og perspektiver om de 

globale forholdene i verden (Flyktninghjelpen 2013). Det forteller at også andre aktører i 

samfunnet verdsetter at barn informeres om det som skjer slik at de kan delta med sine 

meninger, i likhet med voksne. En slik inkludering av barns politiske og sosiale engasjement 

sammenfaller med internasjonal forskning. Barn er i økende grad sett som en verdifull og 

integrert ressurs i et demokrati, og er ikke bare sett som kommende borgere, men også 

nåværende borgere (van Deth et al. 2011, s. 147f).
4
 Hvorvidt Aftenposten Junior faktisk bidrar 

til å demokratisere barns meninger vil jeg, med bakgrunn i studiens funn, drøfte nærmere i 

oppgavens avslutning.   

 

 

                                                 
2
 Mon quotidien retter seg mot målgruppen 10-14 år, og har eksistert siden 1995 (Independent 01.05.06).  

3
 Dette er aviser jeg selv har kjennskap til, og ikke nødvendigvis en uttømmende liste.  

4
 Allison James et al. (1998) skriver om to måter å betrakte barn: enten som selvstendige aktører med egenverdi, 

«human beings», eller som passive mottagere på vei til å bli borgere, «human becomings».  
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1.3 Mål og problemstilling 

Målet med denne studien er å belyse hvordan Aftenposten Junior formidler nyheter til barn i 

barneskolealder, og se hvordan avisen plasserer seg i relasjon til tidligere teori og forskning 

på nyheter. Jeg har derfor valgt å bruke flere metoder for å se avisen fra ulike synsvinkler. 

Gjennom både en kvantitativ og en tekstanalytisk tilnærming håper jeg å bidra med et 

nyansert og helhetlig syn på Aftenpostens nyheter for barn. Undersøkelsen er delvis motivert 

av teorien om nyhetskriterier. Denne teorien handler om medienes nyhetsseleksjon, og sier 

derfor også noe om medienes verdivalg. I tillegg studeres avisen i lys av teorier om 

samfunnets syn på barn samt tidligere forskning på barns representasjon i det generelle 

nyhetsbildet for å forstå det fenomenet som Junior er en del av, nemlig fenomenet nyheter for 

barn. En sentral bakgrunn for studien er også forståelsen av samfunnsoppdraget og pressens 

rolle i å sikre ytringsfrihet og informasjon til alle aktører i samfunnet.  

 Det er med bakgrunn i disse teoretiske perspektivene jeg har formulert følgende 

problemstilling:  

 

Hva kjennetegner Aftenposten Junior som en formidler av nyheter for barn? 

 

Hovedproblemstillingen har jeg valgt å konkretisere ved hjelp av to underproblemstillinger:  

 

Hvilke nyhetskriterier dominerer i Aftenposten Junior, og hvilke nyhetskategorier får 

mest dekning? 

 

Hvordan representeres barn i tekst og bilder i Aftenposten Junior, og hvor 

fremtredende er barns roller i nyhetene? 

 

1.4 Metode 

Denne undersøkelsen av Junior baserer seg på to hovedmetoder: en kvantitativ 

innholdsanalyse og den varianten av tekstanalyser som kalles diskursanalyse. 

Innholdsanalysen egner seg til å måle mengde, og er dermed relevant for å belyse hvilke 

nyhetskategorier som dominerer i avisen. Tekstanalysen er på sin side relevant for å få frem 

helhetlige og utfyllende beskrivelser av det fenomenet man studerer (jf. Østbye et al. 2007, s. 
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68). En tekstanalyse bygger på nærhet mellom teori og analyse, og søker å oppnå en økt 

forståelse av teksten med grunnlag i relevante teorier og begreper (Østbye et al. 2007, s. 58), 

noe jeg legger opp til å gjøre i denne oppgaven. Diskursanalysen er videre egnet til å se 

analyseobjektene i sammenheng med den sosiale situasjonen som omgir teksten. 

Forskningsobjektets kulturelle kontekst er derfor sentral i diskursanalysen, og vil i mine egne 

analyser også være viktig i forståelsen av funnene gjort i innholdsanalysen. Kulturkonteksten 

vil gjøres rede for i de to første delkapitlene i teorikapittelet. 

 

1.5 Barnenyheter som forskningsobjekt 

Medieforsker Cynthia Carter (2013) er blant dem som har påpekt at forskningsfeltet på 

barnenyheter er begrenset, til tross for at flere nyhetsinstitusjoner rundt om i verden 

produserer egne nyheter for barn, og at det henger sammen med forskeres manglende 

interesse for emnet: «there is a view that most children do not follow children’s news and 

therefor it is not worth investigating» (Carter 2013, s. 258). Ser man på økningene i Juniors 

opplagstall vil en idé om at barn ikke leser nyheter være ganske feilslått. Det samme gjelder 

økningen av lesere og seere til Supernytt, som i 2014 doblet trafikken til programmets nettside 

(NRK årsrapport 2014). En annen mulig faktor til nedprioriteringen av barnenyhetene 

fremstilles av Christina Ponte (2007). Hun peker på at det i langt større grad har blitt forsket 

på barn og unges tilgang til og en mer generell bruk av medier (2007, s. 735). Medieforskeren 

David Buckinghams (2000) syn på barnenyheter som et neglisjert felt innenfor 

medievitenskapen ser derfor fremdeles ut til å være gjeldende, til tross for at barns tilgang til 

tilrettelagte nyheter har blitt enda større det siste tiåret.  

Máire Messenger Davies er en av flere som har gjort studier både av barnenyheter og 

av barns representasjon i mediene generelt. Hennes studier viser at barn, i større grad enn 

voksne nyhetskonsumenter, er opptatt av forståelse og forklaringer. «They don’t only want to 

see dramatic and violent explosions, they want to know why these explosions are happening, 

and what the underlying conflict is about» (Davies 2008, s. 308). Hvordan nyheter forklares 

til barn, og hvilke strategier journalister og produsenter bruker når det gjelder 

nyhetsformidling til unge, er gjennomgående tematikker i mye av forskningen på 

barnenyheter (deriblant antologien til Lemish og Götz 2007). Dette er også studier jeg vil 

bygge videre på i mine egne analyser. Når barn både trenger og ønsker at nyhetene 
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kontekstualiseres setter det andre krav til de som formidler nyheter. Samtidig får barn en ny 

rolle når nyhetene tar utgangspunkt i deres forståelsesrammer og setter barn i sentrum. Barn 

blir en større del av samfunnssfæren når de opptrer som både kilde og som mottagere.  

 

1.6 Leserveiledning 

Etter innledningen følger teorikapittelet. Her redegjør jeg for oppgavens teoretiske 

perspektiver når det gjelder ulike syn på barn, tidligere forskning på barn og nyheter, og 

diskuterer sentrale begreper som nyhetskriterier og nyhetsrammer. I kapittel tre redegjør jeg 

for de metodiske tilnærmingene som er benyttet, samt prosessen med oppgaven med vekt på 

innsamling og behandling av data. Kapittel fire er det første av to analysekapitler. Her 

presenterer jeg sentrale funn fra en innholdsanalyse om hvilke temaer og områder som får 

dekning i avisen. I kapittel fem presenteres diskursanalyser av tre utvalgte tekster. Kapittelet 

drøfter hvilke roller barn og voksne tildeles i artikler og reportasjer, hvilke funksjoner 

fotografiene har, og på hvilke måter avisen forklarer nyhetene og konteksten til disse sakene. I 

oppgavens siste kapittel oppsummerer jeg funnene og drøfter disse.   
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2 Teoretiske perspektiver 

Dette kapittelets formål er å presentere et teoretisk rammeverk for analysene av Aftenposten 

Junior, men også å plassere avhandlingen innenfor den medievitenskapelige forskningen på 

nyheter mer allment, forskningen på barns rolle i nyhetene, og om nyheter produsert for barn. 

Kapittelet består av tre hoveddeler. I første del presenterer jeg ulike perspektiver på barn og 

barndom og diskuterer hvordan disse perspektivene har endret seg gjennom de siste tiårene. 

Kapittelets andre del tar for seg hvordan barn har vært presentert og konstruert i nyheter for 

voksne. Denne andre delen av kapittelet ser også litt på forskningen som er gjort på barn og 

nyheter. Til slutt tar jeg for meg forskningen på nyheter og presenterer sentrale begreper som 

nyhetskriterier og framing, før jeg avslutningsvis gir en drøfting på ideen om pressens 

samfunnsoppdrag.   

 

2.1 Barn – et bilde i endring 

Barns status i samfunnet er et vesentlig bakteppe når man skal studere nyheter for barn. 

Fremstillingen av barn i mediene har både blitt endret og utviklet over tid. Det samme gjelder 

hvordan samfunnet gjennom institusjoner som blant annet skolevesenet og helsevesenet har 

definert barn og barndom. Mediehistoriske studier av fotografier og malerier har pekt på en 

dominerende fremstilling av barn som uskyldige og skjøre (Higgonet 1998; Holland 2008), til 

forskjell fra medieportretteringen av barn de siste årene, hvor barn i større grad er blitt 

fremstilt som informerte og samfunnsengasjerte individer (jf. Olson og Rampaul 2013, s. 24). 

Denne forskjellen eller utviklingen i representasjonen kan tyde på at barn har fått en mer aktiv 

og deltagende rolle i samfunnet de siste tiårene, og at de i større grad er blitt tildelt en mer 

inkluderende rolle i det offentlige mediebildet.  

 Dette delkapittelet drøfter forståelsen av barn og barndom slik dette synet har kommet 

til uttrykk og endret seg fra og med innføringen av fjernsynet i Norge. Grunnet det norske 

mediemonopolet i radio og fjernsyn var Norsk Rikskringkasting lenge den nasjonaltledende 

medieaktøren utenom forlagene med virksomhet rettet spesielt mot barn.
5
 Det vil derfor være 

naturlig å ta utgangspunkt i NRK for å se historisk på hvordan synet på barn har endret seg i 

                                                 
5
 Et mulig unntak er den store ekspansjonen av tegneserieblader som skjedde fra og med slutten av 1940-årene 

(jf. Bastiansen og Dahl 2003, s. 341). 
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Norge i tiårene fra 1960 og frem til 2010, og hvordan dette synet på barn har kommet til 

uttrykk i mediene. 

 

2.1.1 1960-1980: Barneoppdragelse og samfunnskritikk 

Som den største norske medieaktøren, først i radioen og så også i fjernsynet, hadde Norsk 

Rikskringkasting stor innflytelse når det gjaldt å speile og å påvirke samfunnets syn på barn. 

Sommeren 1961, året etter den offisielle åpningen av fjernsynet, opprettet 

allmennkringkasteren Barne- og ungdomsavdelingen (BUA). Hovedmålsettingen til BUA var 

å medvirke til at barn ble gode samfunnsborgere – i forlengelse av andre oppdragende 

institusjoner som skolen (Bakøy 2002, s. 80). Barna skulle gjennom kunnskapsformidling 

formes og oppdras for å kunne ta del i samfunnslivet som fremtidige voksne (Hake 2006, s. 

184). Programutredningens opprinnelig prinsipper var med andre ord fremtidsrettet. Fokuset 

var på det barna skulle bli, gode samfunnsborgere, og ikke på deres behov som medlemmer av 

en sosial kategori, nemlig som barn.  

Det eksisterte et stereotypisk syn på barnet og barndommen i det første tiåret av norsk 

barne-tv. Barn ble sett som særlig sårbare for negativ innflytelse, og skulle derfor beskyttes 

mot det man anså som voksenlivets verden (Hake 2006, s. 184). Gjennom fjernsynet skulle 

barn oppmuntres til å ta sosialt ansvar. Samtidig var barneprogrammene ofte 

kunnskapsorienterte og formidlet med en formanende tone fra den voksne programlederen 

(Bakøy 2002, s. 380). Også i 70-årene fortsatte forestillingen om barnet som fremtidig 

voksen, men nå supplert med et bilde av barn som en underpriviligert og marginalisert gruppe 

i samfunnet. Programmene begynte nå i større grad å fokusere på barns rettigheter, og 

oppmuntret også barn til å utøve samfunnskritikk. Barn skulle bevisstgjøres og utvikles. I 

tillegg ble programskaperne i større grad opptatt av å reflektere temaer som barn allerede var 

opptatt av. Samtidig fremstod tanken om å skjerme barn mot verden mindre realiserbar enn i 

tiåret før (Bakøy 2002, s. 378ff). Fremfor å beskytte barn fra det som skjedde i verden ble 

nyhets- og aktualitetsprogrammer som I går – i dag, Globus og Månedsrevyen laget for å 

bearbeide og forklare det nyhetsstoffet som barn fikk gjennom Dagsrevyen og i andre medier. 
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2.1.2 1980-2000: Et nytt syn på barn 

Året 1979 markerte et nytt syn på barn ved å være FNs Internasjonale Barneår. Nå ble barns 

rettigheter satt i fokus på en enda tydeligere måte enn tidligere, og ti år senere, i 1989, ble 

FNs konvensjon som barns rettigheter vedtatt. Karin Hake (2006, s. 21) hevder Barneåret og 

Barnekonvensjonen speiler et skifte i samfunnets syn når det gjelder barns status og formelle 

posisjon i samfunnet. Med Barnekonvensjonen fikk barn en formell rett til å «søke, motta og 

meddele opplysninger og ideer av et hvert slag» (art. 13), og på den måten retten til å delta i 

samfunnet som aktive borgere. Konvensjonen fastsatte at barns synspunkter om det som 

involverer dem skal tillegges vekt (art. 12), og at massemediene har en viktig rolle i å sikre 

barn informasjon av sosial og kulturell verdi fra både nasjonale og internasjonale kilder (art. 

17). I etterkant av Barneåret ble barn i større grad synligere i mediebildet (Ponte 2007, s. 

739), og ble etter hvert i større grad vektlagt som deltagere også på andre områder i 

samfunnet (Kjørholt 2007, s. 29). I fjernsynet skulle barns hverdag og problemer tas på alvor, 

og innholdet i programmene skulle formidles på en måte som var tilpasset barn (ibid., s. 

185f). 

Barns rettigheter, slik disse er definert i Barnekonvensjonen, var utgangspunktet da 

deltagerne ved First World Summit on Television and Children ble enige om et felles 

«Children’s Television Charter» i 1995 (Livingstone 2007).
6
 Her het det blant annet at barn 

skulle få uttrykke egne livserfaringer gjennom fjernsynsprogrammer som bekreftet barns 

status i samfunnet (Home 1995). Året etter uttrykte lederen for «The International 

Clearinghouse on Children, Youth and Media»,
7
 medieforsker Cecilia von Feilitzen, at barn 

ikke lenger kunne ses som passive fjernsynsseere. Fremfor å bare se på fjernsynet som en 

kunnskapskanal eller som en kanal for en mulig negativ påvirkning, mente Feilitzen at man 

burde se på fjernsynet som en mulighet til å la barn få komme til orde slik at barnas egne 

historier ble hørt (Hake 2006, s. 202). Barn skulle bli sett som både aktive mottagere av 

informasjon og som naturlige bidragsytere i det offentlige rommet som rettet seg mot barn. 

 

2.1.3 Fra 2000: Mangfold og nye rollemodeller 

Ideen om å la barn være aktive aktører på fjernsynet ble videreført med opprettelsen av 

barnekanalen NRK Super i 2007. I sin analyse av kanalens egenproduserte programmer for 

                                                 
6
 Deltagere var kringkastingssjefer, produsenter og forskere fra 72 land (Livingstone 2007).  

7
 Tidligere «International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen».  
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barn i skolealder, finner Astrid Mjøs (2011) at barns deltagelse og synlighet på skjermen ser 

ut til å være en viktig prioritering i dagens NRK. Barn er aktive i flere typer roller, som 

skuespillere i dramaserier, programledere, deltagere i spørreprogram og som aktivt deltagende 

publikum, og fremstår som kunnskapsrike og selvstendige. Mjøs mener derfor at barna gis 

rollemodeller som de selv kan identifisere seg med. Det er en motsetning til pressens 

tradisjonelle fremstilling av barn i enkle og stereotypiske roller.  

I 2010 lanserte NRK egne nyhetssendinger for barn i skolealder. Med dette valget kan 

det hevdes at allmennkringkasteren gikk enda lengre i å ta barns hverdag på alvor. Samtidig 

var nyhetssendingene en tydelig videreføring av kanalens posisjon og rolle som 

kunnskapskanal. Kanalens egne mål med nyheter for barn var å hjelpe barn til å forstå verden, 

nasjonalt og internasjonalt, ved å speile det daglige nyhetsbildet og gi utfyllende informasjon 

og kunnskap om disse hendelsene (NRK Årsrapport 2010). «NRKs nyhetssendinger for barn 

har som mål å forklare nyheter slik at barn forstår og kan sette nyheter inn i en sammenheng», 

heter det i kanalens årsrapport fra 2011. Et lignende mål om å komme med støttende 

informasjon til nyheter som allerede eksisterer i nyhetsbildet, har også kjennetegnet 

barnenyhetsprogrammer andre steder i verden (Matthews 2009a; Buckingham 2000). De 

første norske barnenyhetene ble dermed både en motsats til og en videreføring av de øvrige 

nyhetsmediene, og skulle i lys av å være forklarende fungere som en veileder gjennom det 

dominerende nyhetsbildet. 

 

2.2 Barn og nyheter 

Samfunnets syn på barn påvirker hva som anses som vesentlig for barn å ta del i, og har også 

en innvirkning på hvilke roller man tildeler barn i ulike medier. I dette delkapittelet vil jeg 

først drøfte forskningen på barn og nyheter. Deretter går jeg nærmere inn på barns 

representasjon i nyhetene, deriblant hvilken symbolsk og kommersiell betydning barn har i 

nyhetsbildet generelt sett. Bilder som brukes i nyhetene er ikke bare med å illustrere det saken 

handler om. Bildene påvirker også forståelsen vår av saksinnholdet og i hvordan vi oppfatter 

aktørene i saken.  

De fleste studiene om nyheter for barn tar utgangspunkt i fjernsynsnyheter (blant annet 

Davies 2001; Matthews 2003). At fjernsynsnyheter har dominert forskningsfeltet på 

barnenyheter kan ha å gjøre med flere årsaker. Én årsak kan knyttes til forskningen på 
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medieeffekt, hvor fjernsynet har vist seg å ha stor påvirkning (Carter 2013, s. 12). En annen 

mulig årsak er at fjernsynet historisk sett har vært det mediet som har blitt ansett å være det 

mest barnevennlige, blant annet fordi det ikke kreves leseferdigheter for å forstå innholdet 

(Carter 2014, s.26). I tillegg har flere studier vist at fjernsynet er barns viktigste 

informasjonskilde til det som skjer rundt dem, og at mange barn aktivt oppsøker 

fjernsynsprogrammer for slik informasjon (Nikken og Walma van der Molen 2007, s. 178). 

Studiene på fjernsynsnyheter for barn vil være et viktig teoretisk utgangspunkt selv om denne 

avhandlingen studerer avisnyheter. Til sammen forteller disse studiene både om innhold, 

formidling og strategier på feltet om barnenyheter, og vil av mangel på annen relevant teori på 

feltet være en viktig referanseramme for mine egne analyser.  

 

2.2.1 Tidligere forskning på barn og nyheter 

Forskningen på barn og medier har i stor grad enten handlet om hvordan barn bruker medier 

eller hvordan mediene påvirker barn (Strasburger og Donnerstein 1999; Villani 2001). 

Innenfor forskningen på barn og nyheter er det sistnevnte tema som har vært et dominerende 

perspektiv, sammen med studier av nyhetsinnhold og produksjonsrutiner. De første studiene 

på barn og nyheter ble foretatt i USA, og tok særlig for seg relasjonen mellom nyhetsmediene 

og barns samfunnsorientering (deriblant Clark 1965; Conway et al. 1975; Conway et al. 

1981). Mediene som da inngikk i studiene var den generelle pressen skrevet for et voksent 

publikum, og forskerne var blant annet opptatt av i hvilken grad barn leste avisene som 

familiene hadde hjemme.  

Siden 2000 har mye av forskningen på barn og nyheter vært basert på empiri fra 

Storbritannia, med studier som blant annet har sett på produsenter og journalisters syn på barn 

i BBC-produserte Newsround (Matthews 2003; 2009ab) og programmets dekning av miljø- 

og dyresaker (Matthews 2003; 2007); hvordan barn bruker nettsidene til de britiske 

barnenyhetsprogrammene for å diskutere nyheter med hverandre og med journalistene (Carter 

2007); barns reaksjoner på og meninger om nyheter i Newsround (Carter 2004); og hvordan 

europeiske og israelske barnenyhetsprogrammer formidler nyheter om krig og konflikt 

(Davies 2007; 2008; se også Lemish og Götz 2007 (red.)). I tillegg har flere studier vært 

opptatt av barns emosjonelle reaksjoner på traumatiske nyheter som krig, mord og vold mot 

barn (Carter og Davies 2005, s.225).  
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Studiene av barns emosjonelle reaksjoner i møte med nyheter har vært knyttet til to 

forskjellige forskningsperspektiver (Carter og Davies 2005, s. 225; Krcmar 2013, s. 40). Det 

ene perspektivet har konsentrert seg om faktorer som kan være med å påvirke barns 

reaksjoner, en tilnærming og debatt satt i gang med studien Children’s fright reactions to 

television news av Cantor og Nathanson (1996). Denne tilnærmingen har forsøkt å si noe om 

hvilken effekt fryktfremkallende nyheter kan ha på barn. Felles for studiene innenfor dette 

perspektivet har vært synet på barn som passive mottagere, og som derfor må skjermes for 

skremmende innhold. Mye av forskningen har tatt for gitt at barn ikke er i stand til å forstå 

hva som blir fortalt i nyhetene, og at nyheter derfor oppleves som skremmende (Carter og 

Davies 2005, s.226f). Det andre forskningsperspektivet har representert en antagelse om at 

barn både forstår og takler traumatiske nyheter dersom nyhetene er forklart på en tydelig 

måte. Studier innenfor dette perspektivet har i større grad ansett barn som aktive mottagere i 

forståelsen av nyhetsinnhold, og har tatt til orde for at nyheter som er godt forklart reduserer 

store fryktreaksjoner hos barn (Carter og Davies 2005, s.227). 

Selv om skillet i synet på barn som enten aktive eller passive mottagere av 

nyhetsinnhold har vært knyttet til ulike syn på hvorvidt og hvordan medier rettet mot barn 

skal formidle skremmende innhold, er skillet også vesentlig for nyhetsinnhold mer generelt. 

Hva produsenter mener at barn er i stand til å forstå og engasjere seg i vil også påvirke 

formidlingsmåten og seleksjonen av andre typer nyheter. Ettersom nyheter for barn generelt 

sett i stor grad bygger på en forståelse av barn som samfunnsengasjerte og kompetente, vil jeg 

videre i oppgaven ta utgangspunkt i synet på barn som aktive mottagere av nyhetsinnhold. 

Hvorvidt et lignende syn på barn som kompetente lesere faktisk fremkommer i Junior eller 

ikke vil jeg forsøke å besvare til slutt i analysene av avisen. 

 

2.2.2 Studier av nyhetsproduksjon 

Deler av forskningen på barn og nyheter har vært opptatt av hvilket syn produsenter og 

journalister har på egen målgruppe. Særlig har Julian Matthews (2009b) vært opptatt av 

hvilke syn på barn som kommer til uttrykk gjennom BBCs barnenyheter Newsround; både i 

seleksjonen av historier og i utformingen av sakene. Gjennom intervjuer med produsenter og 

journalister fant han en kollektiv tanke om å tilgjengeliggjøre nyheter om barn, samt å dekke 

nyheter som barn kan tenkes å finne interessante; en holdning han mener sammenfaller med 

innholdsanalyser av programmene (Matthews 2009b, s. 7).  
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Walma van der Molen og de Vries (2003) peker på at nyhetsprogrammene for barn 

ikke bare skal velge ut saker basert på nyhetsverdi, men også ta hensyn til barns mulige 

reaksjoner på disse nyhetene. De mener derfor at historier fortalt fra et barns perspektiv er 

med å gjøre en nyhet mer aktuell for målgruppen fordi barn presenteres for et perspektiv som 

de kan kjenne seg igjen i. Samtidig peker sakene om barn ofte på noe positivt (Walma van der 

Molen og de Vries 2003, s.8). Det sammenfaller med Matthews analyser av BBC, hvor han 

mener det i innslagene eksisterer en forestilling om at «nothing is ever hopeless» (2009b, 

s.12). Nyhetene er dessuten ofte utformet for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Sakene er ikke 

bare forstått å være relevante, eller at de som oftest handler om barn. De har ofte også 

potensiale til å være underholdende (Matthews 2009b, s. 9). En slik konstruksjon av innholdet 

hevder Matthews kan ses i relasjon til seleksjonen. Saker skal ikke nødvendigvis alltid 

forklare hendelser i nyhetsmediene ellers, men invitere barn inn i nyhetssendingene 

(Matthews 2009b, s. 14). Sett på denne måten har barnenyhetene flere funksjoner. De skal 

være både forklarende og skape engasjement omkring nyheter generelt, og på den måten 

inkludere barn i en større nyhetssfære. Ettersom disse forståelsene av barnenyheter er basert 

på empiri fra Storbritannia og Nederland vil det være interessant å se om lignende funksjoner 

og formidlingsmåter er gjeldene også i Junior, eller om Junior i form av å være en avis skiller 

seg fra barnenyheter i fjernsynet. Det vil likevel være forventet at også en barneavis forteller 

nyheter fra et perspektiv som barn kan kjenne seg igjen i. 

 

2.2.3 Barnenyheter om krig og konflikt 

Barnenyhetsprogrammenes dekning av krig og konflikt er et felt innenfor forskningen på 

barns nyheter som har blitt studert i særlig høy grad. Studier innenfor det feltet har analysert 

hvordan produsentene tenker om det å dekke et slikt tema (Strohmaier 2007; Davies 2007), 

programmenes innhold (Nikken og Walma van der Molen 2007; Walma van der Molen og de 

Vries 2003), samt barns reaksjoner på nyhetsinnhold om krig og konflikt (Walma van der 

Molen et al. 2002; Götz 2007; Riddle et al. 2012). Når det gjelder temaet krig, er det et tema 

som mange produsenter anser for å være aktuelt. Ikke fordi hendelser fra en krigssituasjon i 

seg selv er aktuelt for et barn å ha kjennskap om, men aktuelt fordi medier rettet mot voksne 

tenderer å ha en massiv dekning av enkelte konflikter. Siden disse nyhetsmediene ikke er 

rettet mot å gi forklaringer til barn, mener produsenter av barnenyheter at det oppstår et behov 

for å skape rammer som barn kan forstå den aktuelle krigen innenfor (Strohmaier 2007, s. 
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149f). Fremfor å fortelle om konkrete krigshandlinger mener de det er et behov for å ikle 

konflikten en historisk og sosial kontekst som kan forklare hvorfor det er konflikt (Strohmaier 

2007, s. 154; Nikken og Walma van der Molen 2007, s.192).  

I tillegg til å informere om hva som faktisk skjer, ønsker også nyhetsprogrammene å 

berolige barn (Lemish 2007, s. 207). En studie av barnenyheter i Nederland (Walma van der 

Molen og de Vries 2003) samt i fem andre europeiske land (Davies 2007)
8
 har sett på hvilke 

strategier barnenyhetene bruker i dekningen av krig. Gjennomgående i Davies’ materiale er 

nyheter som fokuserer på barn som lever i konfliktområder, og som ofte er konstruert for å 

skape identifikasjon og likhet med barn i Europa. Ofte brukes det også ekspertkilder for å 

forklare hvorfor det er konflikt eller hvordan barn har det i disse områdene (Davies 2007, 

s.169), mens bilder som kan virke skremmende er fraværende i innslagene (Walma van der 

Molen og de Vries 2003). Nyhetsmediene rettet mot barn balanserer derfor mellom et ønske 

om å forklare hvorfor det er konflikt og hvordan menneskene som lever der har det, samtidig 

som de etterstreber å ikke gjøre barn urolige og redde. Det belyser et dilemma i nyheter som 

retter seg mot barn. Selv om barn ses som kompetente og aktive mottagere, betraktes de 

likevel som en sårbar gruppe som til en viss grad også bør beskyttes. Ettersom Junior er en 

avis med utenriksnyheter vil det være vesentlig å se hvordan et tema som krig blir formidlet 

til barn i Norge, og om også Aftenposten vektlegger formidlingstrekk som identifikasjon og 

likhet på linje med andre nyhetsmedier for barn. 

 

2.2.4 Barns representasjon i nyhetsmediene 

Nyhetsmediene har en vesentlig makt til å avgjøre hvilke aktører som skal få komme til orde 

og hvordan de skal representeres i nyhetene. Lule (2001) definerer nyheter som gjentagelser 

av gjenkjennelige historier. Nyhetene er derfor med å bekrefte felles verdier, samtidig som 

den narrative grunnstrukturen er med å konstruere roller i nyhetssakene (Lule 2001, s. 15ff). 

En tanke om felles verdier og konstruerte roller er ikke uviktig når det gjelder hvordan aktører 

representeres i mediene. Gjennom nyhetsmedienes portretteringer og historier har disse 

mediene spilt en stor rolle når det gjelder hvordan barn og unge oppfattes, og hvilken posisjon 

barn er tildelt i samfunnet (Olson og Rampaul 2013, s. 25).  

                                                 
8
 England/BBC, Tyskland/ZDF, Frankrike/France 3, Israel/Channel 6, Sverige/SVT. 
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Med utgangspunkt i analyser av hvordan barn er representert i nyhetsmedienes 

dekning av krig (Davies 2004; Davies 2008) og i fjernsynets faktaprogrammer for voksne 

(Davies og Mosdell 2005) hevder medieforskerne Carter og Davies (2005) at barn gjøres 

passive i nyhetsbildet, både visuelt og i hvordan de representeres grammatisk. Enten nyheter 

handler om barn og ungdom, eller i nyheter der barn og unge kun brukes rent symbolsk for å 

vekke emosjoner (2005, s. 231). En slik passivisering av de unge i mediene, hevder de, speiler 

en generell forståelse av barn som passive (Carter og Davies 2005, s. 228). De unge 

konstrueres inn i en rolle der det i liten grad gjøres rom for å fremstå som individer med 

engasjement og selvstendige tanker. Særlig fargede barn, og spesielt barn i saker fra andre 

steder i verden, representeres innenfor en slik rolle, hvor de både visuelt og grammatisk er 

fratatt en egen stemme (Olson og Rampaul, 2013, s.24). Barn i slike saker er der først og 

fremst for å illustrere det nyheten handler om, og ikke som aktører med en egen historie.  

Ponte (2007) hevder at nyhetsmediene i stor grad tenderer å reprodusere kulturelle 

stereotypier.
9
 Barn representeres i de fleste sammenhenger enten som et offer, som slemme, 

eller som søte «vedheng» i saker hvor det er voksne som er sakens hovedperson. Når barn er 

sosiale aktører, altså handlende eller har potensiale til å være handlende, er det som oftest i 

nyheter med et negativt saksforhold (2007, s. 739). Barn tenderer dermed å utgjøre en 

rekvisitt; de brukes for å si noe om andre uten å være avbildet visuelt eller grammatisk for sin 

egen del. Slike stereotypier sammenfaller med Birgitte Tørnbys studie av fremstillingen av 

barn i norske papiraviser (2009), og også med funn gjort i amerikanske nyhetsmedier 

(Moellers 2002). Dermed settes det begrensninger for hvordan barn kan representeres i 

nyhetene, samtidig som rommet for hvordan barn kan portretteres i andre typer saker 

reduseres. Hvilke roller barn tildeles og hvordan de portretteres er ikke bare med å forankre 

den enkelte saken. Det er også med å forankre et mer overordnet syn på hvilken rolle barn kan 

få tildelt i nyhetsmediene generelt.  

Drotner (2013) er en av flere som påpeker at barn har en kommersiell verdi når det 

gjelder produksjon av nyheter, og at det har en innvirkning på hvilke roller barn tildeles i 

nyhetsmediene. Fordi barn henspiller på våre felles og allmenne erfaringer, engasjeres vi som 

publikum i større grad, særlig emosjonelt (2013, s. 17, se også Moeller 2002). Kriminologen 

Chris Greer (2007) argumenterer for at det kommersielle aspektet blant annet kommer til 

uttrykk i hvordan barn fremstilles som ofre i saker om vold mot og mord av barn. Greer 

hevder nyhetsmediene i stor grad tenderer å fokusere på narrativet om det sårbare og 

                                                 
9
 En sammenlignende analyse av The Guardian, Público, Le Monde, El Pais og Diário de Notícias. 
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forsvarsløse offeret, og at denne offerhistorien gjøres til en viktig del av nyheten. I et slikt 

narrativ hevder han at barn kan forstås som et «ideelt offer». Fordi barn allerede inngår i en 

kulturell forståelse som sårbare individer som trenger beskyttelse, forstås de i 

nyhetssammenheng som «worthy of sympathy and compassion» (2007, s. 21f).
10

 Slik kan 

offerperspektivet ses som et sentralt narrativ i tragiske nyheter som omhandler barn. Barn er 

først og fremst et offer for omstendighetene, ikke et vitne som kan fortelle om det som er 

hendt.  

Til forskjell fra studiene om barns fremstilling i det generelle nyhetsbildet, er barns 

representasjon i nyheter for barn lite skrevet om, selv om enkelte artikler så vidt er innom 

temaet (se Buckingham 2000; Holann 2013). Det vil derfor være relevant å se hvilke roller 

barn representeres innenfor når det gjelder nyhetene i Junior, og i hvilken grad avisen 

eventuelt skiller seg fra andre nyhetsmedier når det gjelder mangfold av roller. Tidligere 

studier på nyheter for barn har vist at barn tildeles en posisjon der de anses som aktive 

samfunnsborgere, og der barnas meninger løftes frem (Buckingham 2000, s. 59). Når barns 

meninger og erfaringer fremheves vil det være naturlig å tro at de også i større grad faller 

utenfor stereotypiene som finnes i de øvrige nyhetsmediene, men heller tildeles en rolle som 

meningsytrere og eksperter på egne livshistorier.  

 

2.2.5 Barn i nyhetsfotografiet 

Nyhetsfotografiet er med å gi nyhetene en bestemt mening. Mens teksten er forstått å skulle gi 

informasjon, er nyhetsfotografiets funksjon gjerne oppfattet som å tilføre saken følelser (jf. 

Kilde 2005). Rodgers og Thorson hevder derfor at innholdet i fotografiene er likeså viktig 

som innholdet i teksten (2000, s. 8). Fotografiet blir som en fortelling i seg selv. Patricia 

Holland (2008) er en som har forsket på barns fremstilling i bildemediene. Hun argumenterer 

for at bilder er et viktig bidrag til konstitueringen av den offentlige og kulturelle diskursen, 

både sosialt, politisk og emosjonelt. Hvilke bilder som visualiserer barn, er derfor med å 

skape offentlige narrativer, både om barn og om barns relasjoner til «den voksne verden». De 

siste tiårene har barn i større og større grad blitt del av en visuell grammatikk, knyttet til 

bestemte (kollektive) narrativer om barn og barndom (Moeller 2002). Ponte mener derfor at 

                                                 
10

 Greer påpeker at sak og vinkling i høy grad er selektivt, også i nyheter som handler om barn. Hvor barnet 

kommer fra, og hvilken sosial og økonomisk bakgrunn det har, kan derfor være avgjørende for hvilken plass 

hendelsen får i mediene, og i hvilken grad barnet presenteres som et «ideelt offer» (Greer 2007, s. 23).   
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barn og deres symbolske verdi er med å gi «evige historier»; historier som kan gjenta seg 

igjen og igjen (2007, s. 739). Det er innenfor en slik forståelse av visuelle narrativer at vi kan 

forstå Moeller når hun hevder at bilder av barn er en sikker måte for nyhetsmediene å tiltrekke 

seg et publikum (2002, s. 37). Bilder av barn representerer et perspektiv som er gjenkjennelig 

og forståelig. Samtidig er medienes visuelle fremstilling av barn med på å naturalisere og 

alminneliggjøre de narrativene og presentasjonene som gis (Holland 2008, s. 37). Ved at 

mediene både er en del av, og en produsent av, et sett rådende diskurser er det med på å 

påvirke våre allmenne erfaringer om barns rolle i nyhetene (Drotner 2013, s. 18). Dermed 

representerer også nyhetsmedienes visuelle fremstilling av barn et perspektiv som blir 

«normalt».  

Journalist og statsviter Lill-Torunn Kilde argumenterer for at bilder av barn skaper 

nærhet. Å bruke bilder av barn gjør det derfor lettere for et lesende publikum å trekkes inn i 

problemer som egentlig er langt unna, enten abstrakt, geografisk eller kulturelt (Kilde 2005, s. 

120). Barn er både en konkret og en gjenkjennelig skikkelse, uavhengig av hvor i verden en 

nyhetssak er hentet fra. Ponte (2007), Carter og Davies (2005) og Moeller (2002) 

argumenterer i tillegg for at barn brukes som symboler for en hendelse, og at det særlig 

gjelder nyheter fra konfliktområder. En slik symbolsk funksjon er med å bekrefte 

representasjonen av barn som passive objekter og ikke handlende subjekter. Som symboler 

fremstår de som mennesker uten egne tanker og meninger. Moeller hevder en slik bildebruk 

har å gjøre med at barn, generelt sett, symboliserer uskyld. Vi blir derfor mer engasjert og 

berørt når bilder av barn trekkes inn i en nyhet, også i tilfeller hvor hendelsen i 

utgangspunktet ikke handler om barn (Moeller 2002). Det kan være med å forklare hvorfor 

den vanligste måten å representere barn på i nyhetene om traumatiske hendelser, er i 

funksjonen som illustrasjoner. Barn brukes for å menneskeliggjøre det som for oss i vesten er 

abstrakte og fjerne virkeligheter, som krigshandlinger, folkemord og hungersnød, og brukes 

derfor som en måte å overbevise det voksne nyhetspublikummet om realiteter andre steder i 

verden (Carter og Davies 2005, s. 229). Når barn gjøres til passive objekter og illustrasjoner, 

fratas de en egen stemme. Det oppstår et perspektiv om at barn ikke har noe å si. Dermed 

passiveres de også som aktører i samfunnet. Hvorvidt denne passiviseringen av barn også er 

et dominerende trekk i nisjeaviser for barn, vil være en sentral del av den kommende 

tekstanalysen i kapittel 5. Ettersom Junior retter seg mot barn, vil det være forventet at 

bildene av barn i disse nyhetssakene har en annen funksjon enn bildene av barn i andre 

nyhetsmedier, og at barn av den grunn i mindre grad fremsettes som passive illustrasjoner.  
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2.3 Perspektiver på nyhetsforskning 

Nyhetsformidling er den mest sentrale delen av pressens ivaretagelse av sitt 

samfunnsoppdrag. Enten man omtaler den som «vaktbikkje» eller som «den fjerde 

statsmakt», er pressens hovedfunksjon å formidle og forklare hendelser som skjer rundt oss, 

nasjonalt og internasjonalt. I dette delkapittelet vil jeg derfor gå inn på teorier og begreper 

som handler om seleksjonen og konstruksjonen av nyheter, før jeg avslutningsvis går inn på 

det som er forstått å være pressens samfunnsoppdrag.  

 

2.3.1 Nyhetsstudier 

Spørsmålet om hva som er en nyhet er av den britiske journalistforskeren Jackie Harrison 

definert som: «that which is judged to be newswhorty by journalists, who exercise their news 

sense within the constraints of the news organisations within which they operate» (Harrison 

2006, s. 13). En lignende definisjon er gitt av professor Sigurd Allern. Han definerer nyheter 

som «det redaksjonelle stoffet som aviser, radio og fjernsyn presenterer for publikum» (2001, 

s. 52, min uthevelse). Begge disse definisjonene impliserer at nyheter blir til gjennom 

journalistiske kriterier. Hva som er en nyhet må derfor ikke forstås å være en hendelse eller et 

saksforløp i seg selv, men summen av journalistens fortolkning og formidling av denne 

hendelsen. Det innebærer at redaksjonelle prioriteringer og retningslinjer er avgjørende for 

hvilke hendelser som til enhver tid får status som nyheter.  

 Innenfor nyhetsforskningen har det særlig vært to dominerende 

forskningsperspektiver, seleksjon og konstruksjon (Hjarvard 2012, s. 90), og siden 1970 også 

en politisk-økonomisk tradisjon (Schudson og Anderson 2009, s. 88). Den politisk-

økonomiske retningen har vært opptatt av de faktorer ved mediet selv som påvirker utvalget 

og konstruksjonen, som profesjon, produksjonsvilkår og økonomi (blant annet Herman og 

Chomsky 1988; McManus 1994; Golding og Murdock 2000) til forskjell fra 

seleksjonsstudiene som preget mye av forskningen opp til 70-årene.  

Seleksjonsstudiene forsøkte å finne mønstre for utvalg av saker, deriblant Whites 

(1950) studie av en nyhetsredaktørs seleksjon av nyheter fra tre forskjellige nyhetsbyråer, 

men så ikke på den større sosiale konteksten for nyhetsproduksjon (Hjarvard 2012, s. 88). Det 
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var også innenfor seleksjonsstudiene Galtung og Ruge (1965) introduserte teorien om 

nyhetskriterier. Under påvirkning fra sosiologien la nyhetsforskningen utover 60-tallet større 

vekt på nyhetsinstitusjonenes ideologier og kulturer som faktorer for nyhetsproduksjonen 

(Wahl-Jorgensen og Hanitzsch 2009, s. 6), og så i større grad nyhetene som en sosial 

konstruksjon, deriblant Golding og Elliots Making the news (1979). Perspektivene innen 

nyhetsforskningen har dermed sett på forskjellige sider ved nyhetsproduksjonen, fra i stor 

grad å fokusere på utvalgsprosessen til også å inkludere andre faktorer i en sammensatt 

produksjon av nyheter. Denne avhandlingen bygger også på flere perspektiver. Både 

seleksjonen og konstruksjonen av nyheter er sentrale sider ved undersøkelsen av Junior. I 

tillegg er den sosiale konteksten som innbefatter barns status i samfunnet og gjeldene normer 

og regler for medier rettet mot barn, samt avisens posisjon i det norske medielandskapet som 

den eneste avisen i Norge med barn som målgruppe, en sentral ramme for analysene.  

 

2.3.2 Den første studien på nyhetskriterier 

I 1965 publiserte Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge studien The Structure of Foreign 

News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in four Norwegian 

Newspapers. Deres studie var en undersøkelse av selve nyhetsprosessen, og forsøkte å forstå 

hvordan nyheter utvelges og utformes (Galtung og Ruge 1965, s. 65). Studien ble opphavet til 

en teori om at det finnes bestemte kriterier for seleksjonen av nyheter, og ble i etterkant et 

viktig utgangspunkt for senere studier på utvelgelsen av nyheter.
11

 

Galtung og Ruge presenterte tolv faktorer som de, ut ifra karakteristiske trekk, mente 

kunne si noe om kvaliteter ved nyhetsbegivenhetene. Disse faktorene var ikke basert på 

empirisk forskning, men ble brukt som hypoteser i en innholdsanalyse av tre internasjonale 

kriser i fire norske aviser (1965, s. 85). Med disse hypotesene forsøkte de å si noe om hva det 

er ved selve hendelsen som påkaller seg medienes oppmerksomhet; hva som gjør en hendelse 

til en nyhet. Galtung og Ruge skilte mellom det de mente var konstante og mer kulturbestemte 

faktorer. Blant disse lagde de åtte grunnleggende og konstante hypoteser. Det vil si hypoteser 

som i liten grad varierer med politiske og kulturelle forhold (1965, s.68).  

 En første karakteristikk er at nyheter bør være hendelser som utfolder seg i samme 

tempo som medienes utgivelsesfrekvens. En mer intens hendelse vil også ha større 
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 O’Neill og Harcup (2009, s. 164) og Brurås (2012, s. 26) skriver begge om hvilken påvirkning 

forskningsbidraget har hatt innenfor nyhetsforskningen. 
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nyhetsinteresse, ettersom en hendelse må over en viss terskel for å fange nyhetsmedienes 

interesse. Nyhetene bør dessuten være entydige og lettforståelige, og de bør være relevante 

for leseren og dermed av kulturell nærhet. En femte karakteristikk er at nyhetene bør være 

gjenkjennelige; de samsvarer med noen kulturelle forventninger. Og en hendelse som er 

uforutsigbar har lettere for å bli en nyhet enn mer forventede hendelser. Mens disse seks 

hypotesene først og fremst er beskrivelser av selve hendelsen, er de to siste i større grad 

knyttet til selve mediet. Har en hendelse blitt en nyhet, vil den trolig fortsette å være en nyhet; 

det rettferdiggjør at det i utgangspunktet ble en nyhet. Til slutt vil mediets sammensetning av 

ulike typer innhold påvirke hvilke hendelser som blir til nyheter (Galtung og Ruge 1965, s. 

66f).  

 I tillegg til de åtte grunnleggende hypotesene, presenterte Galtung og Ruge også fire 

supplerende hypoteser. Med de fire siste hypotesene tok de utgangspunkt i nord-vestlige 

mediers dekning av internasjonale nyheter. Disse siste fire er derfor mer kulturbestemte enn 

de første åtte hypotesene (1965, s. 68). Når det gjelder de nord-vestlige medienes 

utenriksdekning, hevdet de at nyheter ofte er knyttet til elitenasjoner og elitepersoner, at 

muligheten for personifisering er en viktig karakteristikk ved nyhetene, og at negative 

vinklinger har forrang foran positive og nøytrale saker (Galtung og Ruge 1965, s. 68). Selv 

om de siste fire hypotesene er forankret til nyhetsmediene i Norden, og den kulturen og 

orienteringen mot verden som preger denne regionen, er hypotesene likevel knyttet til faktorer 

ved selve hendelsen. Hypotesene sier dermed ingenting om selve produksjonsprosessen (jf. 

Hjarvard 2012, s. 90) eller produksjonsforholdene som kjennetegner disse mediene, og som 

også har en sentral side i nyhetsmedienes utvalgsprosess. 

 

2.3.3 Andre bidrag til teorien om nyhetskriteriene 

Etter Galtung og Ruges studier er det kommet flere norske bidrag til teorien om 

nyhetskriterier. I norske teori- og lærebøker om journalistikk er det særlig fem utvalgskriterier 

som er vektlagt: vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt (deriblant 

Østlyngen og Øvrebø 1998; Hågvar 2007; Brurås 2012). Disse fem kriteriene bygger på 

praktisk erfaring med nyhetsarbeid (Allern 2001, s.55), og har vært sett på som forenklete og 

mer konkrete kriterier enn hypotesene som ble fremsatt av Galtung og Ruge (Brurås 2012, 

s.27). De er dermed, i likhet med Galtung og Ruges bidrag, ikke basert på empiriske studier. 

Selv om beskrivelsene av kriteriene er noe varierende fra lærebok til lærebok, er det i stor 
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grad konsensus om hva kriteriene innebærer. En sak er vesentlig når den tar for seg hendelser 

eller saksforhold som er relevant eller viktig for publikum. Identifikasjon handler om sosial, 

kulturell og geografisk nærhet til saksforholdet som nyheten beskriver. Mens det 

sensasjonelle tilsier at saken er uventet eller usedvanlig, handler aktualitet om ny kunnskap. 

Enten i form av nye hendelser eller ny informasjon om tidligere saksforhold, eller at 

saksforholdet eller temaet er «oppe i tiden», altså noe «alle» mediene skriver om. Et vanlig 

eksempel på slike i-vinden-saker er saksforhold som går igjen i nyhetsmediene over lengre 

tid. Konflikt tilsier at et saksforhold inneholder motsetninger (Brurås 2012, s. 27; Allern 2001, 

s. 55). En annen inngang til den teoretiske forståelsen av nyhetskriteriene fremsettes av Olav 

Njaastad, som setter nærhet som et overordnet og vesentlig nyhetskriterium. Et viktig 

kriterium blant disse er det Njaastad definerer som følelsesmessig nærhet, og innebærer at 

mottageren bør bli emosjonelt berørt av å lese saken, uavhengig av geografisk eller tidsmessig 

avstand (Njaastad 2004, s. 41).  

 Innenfor fjernsynsnyheter vil tilgangen på bilder ofte være med å påvirke 

nyhetsprioriteringen (Njaastad 2004). Hvorvidt en hendelse kan bildelegges eller ikke, vil 

derfor kunne være avgjørende for om hendelsen blir definert som en nyhet. Slik forstått er det 

mulig å se tilgangen på bilder som et eget nyhetskriterium. Det gjelder nødvendigvis ikke 

bare fjernsynet. Franklin (2005) hevder tilgangen til bilder har blitt mye viktigere i 

presentasjonen av avisnyhetene, i en presse som de siste tiårene har blitt stadig mer tabloid 

(2005, s. 137). Det har gjort at også papirpressen i større grad enn tidligere har blitt et visuelt 

fenomen. Tilgangen til bilder kan derfor i enkelte saker være avgjørende for sakens 

nyhetsverdi også i papirpressen (Greer 2007, s. 28). Dette økte fokuset på bilder kan ses i 

sammenheng med Njaastads (2004) kriterium om følelsesmessige nærhet. Et bilde eller 

videoklipp vil i de fleste sammenhenger ikke bare visualisere nyheten som presenteres. 

Fotografiet vil også i større grad enn skrevet og talt tekst engasjere mottageren emosjonelt 

(Matthews 2009a, s. 557).  

Nyhetskriteriene er i journalistiske studier blitt brukt for å si noe om hvilke saker som 

velges ut, hvilke som ekskluderes, og hvorfor (O’Neill og Harcup 2009, s. 162). 

Nyhetskriteriene har i så måte vært sett som definisjoner på noen bestemte karakteristikker 

ved hva som utgjør «en god historie», og er dermed av mange fremsatt som noe bastant og 

konkret. Det er til forskjell fra Galtung og Ruge som fremsatte nyhetskriteriene som hypoteser 

(1965, s. 85). Teorien om nyhetskriteriene forklarer derfor ikke hvorfor en sak er av 

nyhetsverdi. Nyhetskriteriene påvirkes både av medium, format, mediets nedslagsfelt, og 
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organisasjonens identitet eller ideologi, (O’Neill og Harcup 2009, s. 164, 169), men også 

profesjonens ideologi: å informere leserne (Allern 2002, s. 139). I forbindelse med nyheter for 

barn vil trolig også det øvrige nyhetsbildet spille inn i seleksjonen av nyheter, i og med at 

nyheter for barn er ment å forklare de nyhetene barn får med seg gjennom andre 

nyhetsmedier. 

Hvilke kriterier som spiller inn, endres over tid, og det samme gjør også definisjonene 

av de forskjellige kriteriene. Preston (2009) argumenterer derfor med at nyhetskriteriene like 

gjerne kan ses på som retningslinjer for hvordan hver enkelt sak skal presenteres (2009, s. 67). 

Ettersom jeg ikke har inngående kjennskap til den faktiske produksjonsprosessen i Junior, er 

det også presentasjonen av nyhetene som vil ligge til grunn for min egen forståelse av avisens 

nyhetskriterier. Blant de tidligere studiene av barnenyheter er det liten vektlegging av 

nyhetskriterier. Unntakene er Matthews’ studier av miljødekningen i Newsround (2007) og 

andre nyhetsmediers innflytelse på nyhetsseleksjonen i programmet (2009a), studier som 

begge er innom temaet, og Holanns (2013) studie av norske Supernytt. Det tyder på at 

seleksjonsprosessen i barnenyhetene er lite forsket på. Samtidig innebærer det at det ikke 

eksisterer noen teori om nyhetskriterier med utgangspunkt i nyheter for barn. Det er av den 

grunn jeg selv baserer meg på nyhetskriterier utviklet innenfor teoretiseringer om nyheter for 

voksne, og det vil derfor være interessant å se om de samme kriteriene også er gjeldene i en 

nisjeavis for barn. Ettersom både Walma van der Molen og de Vries (2003) og Davies (2007) 

peker på at identifikasjon er et dominerende trekk i barnenyheter andre steder, vil det være et 

kriterium man kanskje særlig kan forvente å finne også i Junior. I tillegg vil det kunne tenkes 

at bilder har en særlig viktig funksjon i et medium rettet mot barn. Det vil av den grunn være 

aktuelt å studere i hvilken grad bilder kan se ut til å være med å påvirke seleksjonen av 

nyhetene. 

 

2.3.4 Nyhetsrammer 

Nyhetsproduksjon har også blitt sett på som virkelighetsproduksjon (Eide 1992, s. 73). En slik 

tolkning har å gjøre med at nyhetsstoff er et resultat av en utvelgelse og en vinkling. Man kan 

derfor si, med ordene til kommunikasjonsforskeren Lance Bennett (2007), at nyheter «[is] a 

storytelling process» (2007, s. 126). En viktig del av denne virkelighetsproduksjonen er det 

som med engelsk betegnelse omtales som framing. Framing har vært definert på flere måter, 

men den mest vanlige definisjonen er hvordan en nyhet er organisert og satt sammen for å 
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skape mening (Entman et al. 2009, s. 176). Nyhetene settes alltid inn i en kontekst, noe som 

både er med på å strukturere nyhetene og å påvirke hvordan vi oppfatter meningsinnholdet i 

en artikkel. Ved å gjøre enkelte sider mer fremtredende enn andre, og i journalistens valg av 

bilder, ord og kilder, fremmes en bevisst fortolkning av en hendelse på bekostning av andre 

fortolkningsmuligheter. De forklarings- og tolkningsrammene som gis er resultater av 

journalistens formidlingsvalg, og påvirker både definisjonen og presentasjonen av et 

saksforløp (Allern 2015, s. 187). Det gjør det vesentlig å studere nyhetenes struktur i en studie 

av barnenyheter. 

I teorien om framing skilles det mellom generiske og saksspesifikke rammer. Felles er 

at de begge er med å definere historien ved å fungere som en leserguide gjennom saken. 

Begrepene innebærer at kulturelle og allmenne rammer settes i en sammenheng, og at 

bestemte nyheter ofte presenteres på samme måte som andre saker innenfor lignende emner 

(Brurås 2012, s. 25). Generiske rammer er allmenne forståelsesrammer, og forteller noe om 

hvilke tolkninger det inviteres til i de spesifikke nyhetshistoriene (Allern 2015, s. 194); det 

Entman et al. ser som tematiske begrensninger på tvers av saker (2009, s. 176). Det innebærer 

at den fortolkningsrammen en journalist velger, ikke er tilfeldig, men er del av en større 

nyhetssirkulasjon. En sirkulasjon som enten er kulturell (nasjonal) eller knyttet til 

mediehusets interne ideologi. Saksspesifikke rammer er derimot den konkrete rammen som 

hver enkelt nyhet settes inn i (ibid.). Nyheter som skrives med mål om at barn skal forstå, vil 

trolig influere både de generiske og de saksspesifikke rammene. Når barn er mottagere vil det 

være naturlig å tro at mottagergruppen påvirker hvilke tolkningsrammer avisen har å velge 

mellom.   

 

2.3.5 Pressens samfunnsoppdrag 

Jeg startet kapittelet med å beskrive samfunnets syn på barn gjennom de siste tiårene, slik 

disse holdningene har kommet til uttrykk gjennom fjernsynet for barn. Avslutningsvis vil jeg 

nå vende tilbake til synet på barn, i sammenheng med det som er omtalt og definert som 

pressens samfunnsoppdrag. Pressens samfunnsoppdrag er uttrykt i Vær Varsom-plakaten, 

pressens egne etiske regler. Her er pressens formål forstått som å ivareta oppgaver som gir 

«informasjon, debatt og samfunnskritikk», «verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og 

offentlighetsprinsippet», og «informere om det som skjer i samfunnet og avdekke 

kritikkverdige forhold» (Pressens samfunnsrolle, kapittel 1 VVP). Samfunnsoppdraget 
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innebærer med andre ord pressens ansvar for å bidra til å sikre ytringsfrihet og reelle 

ytringsmuligheter (Maasø et al. 2007, s. 128), og for å være en offentlig arena for samtale og 

informasjon.  

Som en del av pressens samfunnsrolle har journalistikken vært knyttet til tanken om 

demokrati. Både til den politiske handlingen, gjennom sin refererende og opplysende 

funksjon, og til den politiske diskusjonen (Wahl-Jorgensen og Hanitzsch 2009, s. 3); 

nyhetsinnhold som Allern hevder «legger vekt på vår rolle som samfunnsborgere» (Allern 

2001, s. 20). Særlig har pressens rolle som et forklarende organ vært sentral i forståelsen av 

journalistikken (McNair 2009, s. 238). Lignende verdier ble også vektlagt i den norske 

maktutredningen fra 1982, som særlig la vekt på pressens oppgaver. Pressens oppgaver ble 

her forstått å være informasjonsgivende, kommenterende og analyserende når det gjelder 

samfunnsforhold, og å fremme kommunikasjon mellom ulike grupper i samfunnet (Brurås 

2000, s. 30f). Samfunnsoppdraget innebærer dermed å informere borgerne slik at alle kan 

delta med egne meninger, og sikre at alle som deltar i mediene gjør det på likeverdig basis 

uavhengig av kjønn, alder og rolle i samfunnet.  

 Mendes et al. (2010) påpeker at borgere i et demokrati ikke bare har rett på 

informasjon om politikk og samfunnsforhold, men også en plikt om å holde seg informert om 

viktige offentlige debatter. De argumenterer for at den samme muligheten til å bli informert 

og å delta også bør gjelde barn (2010, s. 450). Det innebærer at barn bør ha mulighet til å 

uttrykke sine meninger på lik linje med voksne. Den britiske jussprofessoren Michael 

Freeman (1996) hevder at det å lytte til barns ideer og meninger er avgjørende for å se barn 

som «a full human being with integrity and personality and the ability to participate freely in 

society» (1996, s. 37). Mediene er derfor forstått å spille en viktig rolle når det gjelder barns 

mulighet til å delta i politiske samtaler (Hafner 2006 i van Deth et al. 2011, s. 158), og i deres 

mulighet til å uttrykke sine meninger. 

Den eksisterende forskningen på nyheter for barn har vist at barn i disse mediene spiller 

en mer aktiv rolle i nyhetene, og at deres erfaringer og meninger fremheves til forskjell fra 

barns representasjon i de generelle nyhetsmediene. Det setter barnenyhetene i en direkte 

relasjon til samfunnsoppdraget. Jeg vil i analysene av Junior forsøke å si noe om i hvilken 

grad Aftenposten skaper et rom for at barn kan uttrykke sine meninger, og slik bidra til å 

belyse norske barns muligheter til å bli tatt på alvor i nyhetsmediene.  

 

* 
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Det dominerende interesseområdet innenfor forskningen på nyheter for barn, er 

nyhetsformidlingen og programmenes formidlingsstrategier (Buckingham 2000; Matthews 

2003; 2009b), særlig når det gjelder formidlingen av nyheter om krig og konflikt (Walma van 

der Molen og de Vries 2003; Davies 2004; Lemish og Götz (red.) 2007). I tillegg har Julian 

Matthews undersøkt miljødekningen i britiske Newsround (2007). Det finnes derimot lite 

forskning på hvilke nyhetskategorier nyhetene for barn formidler mer generelt. Et unntak er 

Margareta Rönnbergs studie av barnenyhetene i SVT på 70-tallet og i dag. Kapittelet har også 

vist at flere teoretikere har sett på barns representasjon i nyhetene for voksne, både 

grammatisk og visuelt (Davies 2004; Davies og Mosdell 2005; Ponte 2007; Holland 2008). 

Likevel er det lite forsket på hvilke roller barn tildeles i sine egne nyheter. Denne oppgaven 

vil således bidra til en økt forståelse av nyheter for barn på flere måter. Både når det gjelder 

hvilke nyheter barn presenteres for, og hvordan barn selv representeres i deres egne nyheter.  
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3 Metodiske tilnærminger 

Formålet med dette kapittelet er å redegjøre for de metodiske valgene, samt hvordan de 

spesifikke metodene har blitt benyttet i akkurat denne studien. Metode er en formalisering for 

hvordan man skal gå frem i innsamlingen og analyse av data (Gentikow 2005, s. 32). 

Metodevalget i studien er basert på problemstillingen og ønsket om å undersøke hva som 

kjennetegner Junior som en formidler av nyheter til barn, både hvilke nyheter de skriver om 

og hvordan de fremstiller nyhetene. For å belyse avisen på en mest mulig helhetlig måte har 

jeg benyttet meg av en innholdsanalyse for å besvare hva avisen skriver om, mens en 

diskursanalyse er brukt for å besvare hvordan. Jeg vil først i kapittelet drøfte fordeler og 

ulemper ved det å bruke flere metoder. Deretter vil jeg gå inn på hvordan de forskjellige 

metodene er benyttet. Til slutt vil oppgavens reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 

vurderes.  

 

3.1 Refleksjoner rundt metodetriangulering 

Jeg har i denne studien valgt å benytte meg av tre metodiske tilnærminger for å studere 

Aftenposten Junior: innholdsanalyse, diskursanalyse og kvalitativt intervju. Å benytte seg av 

flere metoder i et mindre forskningsprosjekt kan være både en fordel og en ulempe. Det 

viktigste vil likevel være at en flermetodebruk er begrunnet med utgangspunkt i 

problemstillingen. En fordel med en metodetriangulering er at de forskjellige metodene kan 

kompensere for svakheter ved hver enkelt metode. Slik kan de forskjellige metodene være 

med å supplere hverandre (Østbye et al. 2007, s. 120). Til eksempel vil en svakhet ved 

kvantitative metoder alltid være at relevante ting ikke nødvendigvis er tellbare, og derfor vil 

falle utenfor datamaterialet (Berger 2000, s. 13). En mer fortolkende tilnærming kan derfor 

være et fordelaktig supplement, ettersom de kvalitative metodene er mer sensitive for 

bakenforliggende meninger i tekstene (jf. Gunter 2002, s. 220). Kvalitative metoder kan 

dessuten også brukes for å forklare og konkretisere kvantitative data, og sette ulike typer data 

i relasjon til hverandre (Gentikow 2005, s. 77). En metodetriangulering innebærer dermed at 

man studerer det samme fenomenet fra ulike synsvinkler, slik at man kan oppnå en mer 

allsidig belysning av det man studerer (Grønmo 2004, s. 55f). Samtidig kan det hevdes, i et 

mindre prosjekt som dette, at en triangulering også kan svekke hver enkelt metode. Flere 
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metoder vil med nødvendighet medføre at hver del blir av en mindre størrelse. Gentikow 

(2005) argumenterer for at man risikerer at en undersøkelse som kombinerer flere metoder 

fort kan bli overflatisk «slik at hverken den kvantitative eller den kvalitative metodens 

potensialer nyttes til fulle» (2005, s. 36). En større innholdsanalyse eller utvidet tekstanalyse 

kunne gitt mer informasjon om enten avisens innhold eller dens formidlingsmåte. Jeg vil 

likevel hevde at den metodiske trianguleringen i dette prosjektet har vært en fordel fordi den 

bidrar med en mer helhetlig innsikt i Junior. Selv om både innholdsanalysen og tekstanalysen 

er noe begrenset har de begge likevel en verdi i seg selv. Et slikt syn samsvarer med 

Bergström og Boréus (2005). De argumenterer for at det å gå i dybden på en del av 

tekstmaterialet etter å ha dannet seg en bredere oversikt, og slik skaffe seg kjennskap til 

materialets diskurser og kjennetegn, styrker analysen (2005, s. 78). 

 

3.2 Innholdsanalyse 

For å undersøke hva slags hendelser avisen skriver om, har jeg valgt å gjøre en 

innholdsanalyse. Innholdsanalysen kan defineres som en objektiv, systematisk og kvantitativ 

analyse av noen bestemte karakteristikker (Neuendorf 2002, s. 1). At analysen er objektiv 

innebærer at subjektive vurderinger reduseres gjennom et godt definert forskningsopplegg slik 

at resultatene kan etterprøves. Ettersom metoden er systematisk og kvantitativ, og dermed 

summerer opp de karakteristikkene man måler, egner innholdsanalysen seg til å beskrive 

mønstre i medieinnhold (Østbye et al. 2007, s. 211). Den gir derfor muligheter for å avdekke 

tendenser og gi statistiske beskrivelse. Til forskjell fra kvalitative metoder er en kvantitativ 

metode definert og bestemt før datainnsamlingen starter. Det gjelder både utvalg, variabler og 

operasjonaliseringen av variablene (Neuendorf 2002, s. 11). 

 

3.2.1 Operasjonaliseringer 

For at innholdsanalysen skal bli systematisk må man definere hvordan den skal gjennomføres. 

Man må utvikle de målene man skal bruke i analysen (Neuendorf 2002, s. 118), og formulere 

klare kriterier for hvordan enheter, variabler og begreper skal defineres (Grønmo 2004, s. 

422). De egenskapene som skal undersøkes betegnes med begrepet variabler (Neuendorf 
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2007, s. 95), og kan være både medieteksters innhold og form (Østbye et al. 2007). 

Innholdsanalysen i denne studien ser på begge deler.  

Jeg har i denne studien basert meg på fire variabler. Dato ble kodet for å kunne 

identifisere hver enkelt enhet.
12

 Lengde/sjanger ble kodet for å kunne sammenligne innholdet 

i notisene med innholdet i de lengre avistekstene. Område beskriver hvor i verden/Norge 

nyhetene er hentet fra. For innenriksnyhetene er Norge delt inn i tre regioner med Oslo som 

en fjerde variabelverdi. For utenriksnyhetene har jeg tatt utgangspunkt i verdensdelene, men 

med Midtøsten som en egen region. Den siste variabelen, Nyhetskategori, tok utgangspunkt i 

en tidligere studie av Allern (2001) om innholdet i ti norske aviser,
13

 men er noe endret og 

utviklet. Med utgangspunkt i tidligere studier på nyheter for barn (Holann 2013; Matthews 

2007) ble skole og miljø utskilt som egne (nye) kategorier. I tillegg ble kategorien 

krig/konflikt lagt til, ettersom Allern kun har én kategori for samtlige utenriksartikler. Til 

forskjell fra Allern har jeg ønsket å se på temadekningen i hele avisen, ikke bare i 

innenriksdekningen. Operasjonaliseringen av nyhetskategoriene ble gjort flere ganger før den 

endelige kodeinstruksen var ferdig. Fremgangsmåten har vært en veksling mellom induktive 

og deduktive faser. Gjennom å prøvekode fikk jeg nye ideer til hvordan kategoriene kunne 

defineres for best mulig å få inkluderende og samtidig gjensidig ekskluderende kategorier. 

Detaljerte beskrivelser av hver kategori finnes i kodeboken (se vedlegg 1). 

 

3.2.2 Datainnsamlingen 

Aftenposten Junior var i innsamlingsperioden ikke digitalt tilgjengelig, hverken på nett eller i 

Retriever. Jeg var derfor avhengig av fysiske aviser eller tilgang til digitalt arkiv hos avisens 

redaksjonslokaler. Ettersom jeg ønsket en ubegrenset tilgang til materialet, valgte jeg å 

forholde meg til fysiske aviser. Det påvirket hvilke og hvor mange aviser jeg fikk tilgang til. 

Høsten 2014 byttet hele Aftenposten lokaler (Aftenposten 16.08.14). Redaksjonen selv satt 

derfor ikke på fullstendige årganger av avisen i papirformat. Antall aviser utgjør derfor de 27 

avisene fra 2014 som redaksjonen hadde tilgjengelig på papir. Disse utgjør aviser fra 

tidsrommet januar-november, og med unntak av august måned er det to eller flere aviser fra 

hver måned. Det er dobbelt så mange aviser fra årets første halvår. Jeg kom likevel frem til at 

det ikke utgjorde et stort problem, ettersom det totale utvalget strekker seg over nesten et helt 

                                                 
12

 Siden avisen følger et helt fast oppsett og inneholder få saker, var dato nok til å identifisere enhetene i ettertid. 
13

 Lignende kategorier er også brukt i Waldahl et al. studier av NRKs Dagsrevyen og TV2 Nyhetene (2009).  
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år. Junior er en ukeavis som kommer ut hele året. Utvalget består dermed av halvparten av 

utgivelsene fra 2014. Grunnet ufullstendige årganger på papir fikk jeg tilbud om å få digital 

tilgang til flere aviser hos Aftenposten, men kom frem til at materialet var stort nok for denne 

studiens størrelse.
14

 Avisen utkom første gang i april 2012 (Aftenposten 11.04.12). Ved å ta 

utgangspunkt i aviser fra 2014, var det naturlig å tro at avisen var blitt relativt etablert med 

tanke på form, innhold og i hvordan nyhetene formidles.  

I enhver studie må man gjøre et valg om man skal undersøke alle enhetene eller gjøre 

et utvalg (Østbye et a. 2007, s. 242). For å få et mest mulig representativt bilde på avisens 

nyhetsdekning valgte jeg å undersøke alle de 27 avisene. Med utgangspunkt i 

problemstillingen er det nyhetssidene som er kodet. Disse utgjør de første seks sidene etter 

forsiden. Jeg har også valgt å inkludere reportasjesiden. Den følger etter nyhetssidene, og 

består vekselsvis av nyhetsinnhold og andre mer aktuelle temaer. Jeg kunne derfor ha valgt å 

bare inkludere de reportasjene som innholdsmessig er av nyhetsstoff. Samtidig finner vi blant 

reportasjene også skolestoff som av innhold er ganske like nyhetsartiklene om skole. 

Skoleartiklene er sjelden dagsaktuelle nyheter, men aktuelle temaer som avisen har valgt å 

løfte frem. Det er også flere likheter mellom reportasjene og notisene helt fremst i avisen. Jeg 

har derfor av disse årsakene valgt å inkludere samtlige reportasjer i undersøkelsen. Enhetene 

utgjør dermed alle nyhetsnotiser, nyhetsartikler og reportasjer. Hver avis inneholder 11 

nyhetsnotiser, to nyhetsartikler og en reportasje, totalt 14 enheter per avis.   

Selv om innholdsanalysen er en kvantitativ tilnærming, er den ikke entydig 

kvantitativ. I kodingen av tema er det flere enheter som har krevd en kvalitativ vurdering. Det 

vil si at kvalitative observasjoner er omformet til kvantitative data. En slik praksis er ikke 

uvanlig i innholdsanalyser av medietekster, der gjensidig utelukkende kategorier kan være 

utfordrende, og er også brukt av Allern (2001, s. 77). De tilfellene hvor kvalitative 

fortolkninger har vært gjeldende har vært overfor enheter med flere temaer eller med flere 

stedsangivelser. Jeg har ikke valgt å kode alle temaer i enhetene, men koder hovedtemaet. I de 

tilfellene det er flere temaer uten et tydelig hovedtema, er det første tema i saken som er 

kodet. Det samme prinsippet ble brukt i kodingen av sted. I de få sakene der innholdet er 

knyttet til flere steder, er det hovedstedet eller den første stedsangivelsen som er kodet. Jeg 

har også gjort nytte av noen kvalitative fortolkninger i selve analysen av det kvantitative 

materialet. Årsaken til det er at den omkringliggende teorien har vært teori om nyhetskriterier. 

                                                 
14

 Jeg fikk også tilbud om å supplere med papiraviser fra 2013 og 2015 dersom jeg likevel ønsket et større 

materiale. 
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For best mulig å kunne fortolke de valgene som avisen gjør, har jeg derfor sett litt på hvordan 

de typiske sakene innenfor en nyhetskategori ser ut. Den kvantitative analysen inneholder 

derfor innslag av kvalitative tilnærminger. 

 

3.3 Tekstanalytisk tilnærming 

Tekstanalyser handler om en systematisk lesing av dokumenter med sikte på å oppnå en 

utdypende forståelse av menings- og betydningsinnholdet i teksten (jf. Grønmo 2004, s. 

187).
15

 Metoden er derfor egnet til å få frem detaljer og nyanser ved analyseobjektet. Hvilken 

tekstanalytisk metode man bruker tar utgangspunkt i hvilke spørsmål man ønsker å stille 

teksten (Østbye et al. 2007, s 57). Når man skal analysere en tekst er det to tilnærminger man 

kan ta utgangspunkt i. Én måte er å ta utgangspunkt i en kritisk teori, for eksempel marxisme, 

og fortolke teksten i lys av perspektivet eller agendaen til den kritiske teorien man har som 

utgangspunkt. Den andre tilnærmingen er å bruke en fortolkende metode. Et slikt fortolkende 

perspektiv innebærer at medietekstens underliggende sosiale, kulturelle og/eller politiske 

betydning settes i fokus (Baym 2012). Også fortolkende analyse forutsetter et teoretisk 

rammeverk, men denne teorien er i større grad fortolkningsbasert. En fortolkende analyse har, 

til forskjell fra kritisk teori, ingen agenda. Målet er snarere å forstå, forklare eller diskutere 

fenomenet man studerer med den teorien som virker mest hensiktsmessig (jf. Mjøset 2007, 

s.23). Et kjennetegn ved fortolkende analyse er at den tar utgangspunkt i de mulige måtene en 

tekst konstruerer mening, og hvilke kulturelle meninger teksten skaper. Man fortolker derfor 

med teksten, fremfor å bare gi en fortolkning av teksten (Baym 2012, s. 234).  

 

3.3.1 Kritisk diskursanalyse 

Tekstanalyse er en samlebetegnelse som omfatter flere teoretiske tradisjoner og 

teksttilnærminger, deriblant semiotikk, narratologi, hermeneutikk, retorikk og diskursteori 

(Østbye et al. 2007). Den analytiske tilnærmingen jeg har valgt å bruke er kritisk 

diskursanalyse slik denne er utviklet av den britiske lingvisten Norman Fairclough. Begrepet 

«diskurs» er brukt på forskjellige måter i ulike sammenhenger og innenfor ulike fagfelt. En 

felles forståelse er likevel at begrepet betegner en bestemt måte å snakke om og forstå verden 
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 Jeg bruker ordet «tekst» i utvidet forstand (jf. Østbye et al. 2007, s. 61). 
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på (Jørgensen og Phillips 1999, s. 9). Teorien om diskurs innebærer en tanke om at språket 

skaper et bestemt syn på virkeligheten; måten vi ordlegger oss på bærer med seg sosiale 

holdninger, normer og lignende. Språket og måten vi handler på er derfor forstått å være 

strukturert innenfor ulike mønstre som ikke naturgitte, men er sosialt og kulturelt konstruert 

(Hågvar 2007; Jørgensen og Phillips 1999). Sentralt er en sosialkonstruksjonistisk 

språkfilosofi hvor tilgangen til og forståelsen av virkeligheten er forstått å alltid gå gjennom 

språket (Jørgensen og Phillips 1999, s. 17). 

Som analytisk metode studerer man i en diskursanalyse hvordan språk brukes i en 

sosial sammenheng. Man undersøker hvordan bestemte valg av ord, komposisjoner, sjanger, 

illustrasjoner og lignende gir uttrykk for noen bestemte perspektiver (Hågvar 2007, s.18). 

Diskursanalysen er med andre ord tekstorientert, samtidig som den settes i sammenheng med 

den omkringliggende situasjonen (Jørgensen og Phillips 1999, s 78) ved at man forsøker å se 

sammenhengen mellom teksten og de sosiale forutsetningene (Fairclough 2001, s. 21). Man 

spør derfor ikke hva teksten sier, men hvordan tekstens meninger kommer til uttrykk med mål 

om å synliggjøre de virkelighetsbildene som blir presentert i teksten. Språkvalg og strategier 

for formidling springer alltid ut av den sosiale sammenhengen teksten inngår i (Vagle 1995, s. 

123f). 

Diskursanalysen forsøker å beskrive de tenkemåtene og perspektivene som teksten 

uttrykker, for deretter å spørre hvilke sosiale konsekvenser disse tenkemåtene fører med seg 

(Hågvar 2007; Jørgensen og Phillips 1999). I denne avhandlingen vil de sosiale 

konsekvensene handle om hva Aftenposten gjennom sine artikler forteller barn at er viktig. 

Min rolle som forsker er derfor ikke å komme bak diskursanalysen og finne ut hva tekstene 

«egentlig» forteller, men se på det som faktisk kommer til uttrykk og forsøke å tolke de 

mønstrene som finnes i teksten (jf. Jørgensen og Phillips 1999, s. 9). Av den grunn 

argumenterer Jørgensen og Phillips for at man bør se diskurs som et analytisk begrep. Man 

skaper noen analytiske kategorier som brukes for å skape en ramme for egen undersøkelse. 

Det innebærer at man oppfatter diskurser som noe man som forsker konstruerer, heller enn at 

de finnes ferdig avgrenset i virkeligheten og som man deretter skal avdekke (1999, s.149). 

Det er et slikt syn på diskurser som analytiske kategorier jeg legger til grunn for min egen 

analyse av tekstene i Junior. Diskurser jeg nevner, som «borgerdiskurs» og «læringsdiskurs», 

må derfor forstås i analytisk sammenheng.  
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3.3.2 Diskursanalysens kontekstnivåer 

Sentralt i diskursanalysen er den sosiale omgivelsen og den sosiale praksisen til tekstene som 

studeres, tekstens kontekst, ettersom disse omgivelsene er med å forklare de valgene som er 

gjort i teksten. Fairclough skiller derfor mellom tre dimensjoner ved en tekst. Disse henger 

sammen, men bør i analysesammenheng skilles fra hverandre (Fairclough 2003, s. 23). Den 

sosiokulturelle praksisen, eller kulturkonteksten, viser til tekstens generelle og sosiokulturelle 

bakteppe (Hågvar 2007, s. 30). Det er i kulturkonteksten at diskurser artikuleres ved at språk 

brukes ulikt i ulike sammenhenger (Fairclough 2003, s. 25). Kulturkonteksten handler om 

mediets rolle i samfunnet, men også samfunnets oppfatning av barn og barndom slik det ble 

beskrevet i teorikapittelet (del 2.1 og 2.2). Jeg er først og fremst opptatt av tekstene i lys av 

fenomenet nyheter for barn, og tekstene vil fortolkes med utgangspunkt i dette fenomenet og 

det synet på barn som det springer ut av. Nemlig en forståelse av at også barn har rett til å bli 

informert om den verden de lever i. Ettersom den sosiokulturelle rammen er beskrevet i 

teorikapittelet, vil jeg ikke gå mer inn på det i analysene.  

Den diskursive praksisen, eller situasjonskonteksten, betegner tekstens umiddelbare 

omgivelser. Det er her tekstens språkvalg og verdisyn konstitueres (Fairclough 2003, s. 26). 

Situasjonskonteksten inkluderer mediets produksjonspraksis (Jørgensen og Phillips 1999, s. 

80), og vil i denne sammenhengen være påvirket av å være en avis produsert for barn, med en 

annen forståelsesramme enn voksne. I tillegg inkluderer også situasjonskonteksten den 

plassen nyhetene og/eller temaet fikk i sitt eget medium den aktuelle dagen eller tidsperioden 

teksten er hentet fra (Hågvar 2007, s. 30). Situasjonskonteksten medierer sammenhengen, 

eller relasjonen, mellom kulturkonteksten og selve teksten (Jørgensen og Phillips 1999, s. 82).  

Teksten er den minste dimensjonen i diskursanalysen, og det er dennes egenskaper 

man studerer (Jørgensen og Phillips 1999, s. 80). Det er teksten som representerer aspekter 

ved verden, og som samtidig artikulerer tekstens sosiale roller og aktørenes holdninger og 

verdier. Både relasjonen mellom avsender og mottager og de rollene som tildeles i teksten 

(Fairclough 2003, s. 27). 

 

3.3.3 Gjennomføring 

Et kjennetegn ved kvalitative metoder, og særlig tekstanalyser, er at innsamlingen av data og 

analyse gjøres parallelt (Grønmo 2004; Gentikow 2005). Ved hjelp av førsteinntrykk og 
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gjentatte gjennomlesninger vil forskeren få bedre innsikt og en bedre forståelse av tekstenes 

mønstre. Jeg har i stor grad jobbet parallelt med tekstanalysene. Slik har innsikt i én tekst gitt 

ideer til hva jeg kunne se etter i de andre tekstene. En kritikk mot tekstanalyser har vært at 

den er for individorientert og har lett for å bli usystematisk og vanskelig å gjenta (Baym 2012, 

s. 327). Gentikow (2005) påpeker likevel at også kvalitative metoder krever noen 

retningslinjer for innsamling av data (2005, s. 70). Jeg har valgt å benytte meg av 

analyseverktøyene som er utarbeidet av Hågvar (2007) og jobbe systematisk med disse. Dette 

er en fremgangsmåte som er tilpasset en diskursanalyse av pressetekster, og er derfor godt 

egnet til denne studien. I analysene har jeg valgt å legge vekt på kildebruk, bilder og 

artiklenes struktur. 

Det meste av innholdsanalysen ble gjennomført før jeg startet på tekstanalysene. 

Prosessen med den kvantitative innsamlingen gav meg god innsikt i hvordan avisene ser ut, 

og det faste oppsettet i avisen gjorde det også enkelt å få en oversikt over det som er 

gjentagende. Det var derfor mulig å gjøre et strategisk utvalg ut ifra hvilke tekster jeg antok 

ville gi best mulig informasjon (jf. Østbye et al. 2007, s. 44). Jeg ønsket å bruke tekster som 

gjenspeiler den typiske praksisen i avisen, både når det gjelder tema og formidlingspraksis. 

Siden det er det overgripende meningsinnholdet og formidlingsmåten jeg er opptatt av, og 

ikke hva som kjennetegner formidlingen av bestemte tematikker, valgte jeg å analysere tekster 

fra tre forskjellige nyhetskategorier. Tekstlig variasjon ble derfor brukt for å kunne oppnå en 

mer utdypende forståelse av hvordan nyhetene formidles. Å velge tekster fra det samme 

tematiske området ville fort gjort analysen mindre generell. Et tekstmateriale fra flere 

nyhetskategorier har derimot tvunget frem ulike måter å se tekstene på, fordi tekstmaterialet 

til sammen utgjør flere perspektiver. Ulike temaer har også bidratt til at analysen er mindre 

sårbar for tekstlige tilfeldigheter, noe som kan være en utfordring når man analyserer et lite 

tekstlig materiale (Jørgensen og Phillips 1999, s. 102). Også Junior har ulike måter å se 

forskjellige tematikker på. Å bruke tekster med ulike temaer har dermed fått frem hvordan 

formidlingen varierer mellom ulike temaer. Tekstene viser derfor både hver for seg og til 

sammen interessante trekk ved formidlingen i Junior. 

En fordel med de kvalitative metodene er at de åpner for nyanser og flertydighet til 

analysematerialet. Samtidig er det en metodisk tilnærming som også har noen utfordringer. En 

utfordring ved kvalitative metoder er at det vesentligste forskningsinstrumentet er en selv som 

forsker. Fremfor å gjøre objektive og tellbare målinger, gjør man vurderinger og fortolkninger 

med utgangspunkt i egne kunnskaper. De tolkningene man gjør kan derfor være diskutable 
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(Gentikow 2005). En annen utfordring er fleksibiliteten som metoden gir, og som utgjør en 

risiko for å miste det opprinnelige perspektivet som var utgangspunktet (Grønmo 2004, s. 82). 

Det er derfor viktig at man er selvrefleksiv og alltid stiller spørsmål ved om analysen er med 

på å besvare problemstillingen. I arbeidet med tekstene har jeg ikke vært redd for å se på funn 

som ikke har vært direkte relevant for problemstillingen, men heller brukt disse funnene for å 

utvikle eget perspektiv og finne nye ideer til analysene. Jeg har samtidig i tekstanalysene 

forsøkt å være åpen og nysgjerrig, og ikke la de første inntrykkene av avisen være styrende 

for analysen.  

 

3.4 Kvalitativt intervju 

Barbara Gentikow (2005) skriver at en kvalitativ studie, slik som tekstanalyser, bør forberedes 

grundig for at den skal bli så givende som mulig; man må vite hva som er relevant å spørre 

teksten eller informanten om. Innledende undersøkelser av fenomenet man studerer bør derfor 

innebære at man setter seg inn i relevant sosial- og kulturteori og gjør seg kjent med 

eksisterende forskningslitteratur (Gentikow 2005, s. 74f). Siden feltet jeg studerer er lite, og 

det ikke er skrevet noe (publisert) forskningsmateriale om Junior tidligere, valgte jeg å gjøre 

et intervju med redaktøren i Junior, Guri Skedsmo. Målet med dette intervjuet var å få 

beskrivelser og nærmere kjennskap til Junior før jeg begynte å utarbeide analysene av 

innholdet og formidlingsmetodene til avisen.  

Kvalitative intervjuer er en mye brukt metode innenfor kvalitative tilnærminger, og 

kan beskrives som en samtale mellom intervjuer og informant innenfor en definert ramme. 

For intervjuet med Skedsmo benyttet jeg meg av det som omtales som et semistrukturert 

intervju, og hentet inspirasjon til utformingen av intervjuet fra Kvale og Brinkmann (2009). 

Et semistrukturert intervju befinner seg mellom den sterkt strukturerte spørreundersøkelsen og 

det helt åpne og eksplorerende intervjuet. Det er på den ene siden strukturert og styrt gjennom 

en intervjuguide med temaer og spørsmål definert på forhånd, samtidig som den er fleksibel 

og av dialogisk karakter med muligheter for oppfølgende spørsmål (Gentikow 2005, s. 88). 

Fordelen med det kvalitative intervjuet er at det baserer seg på åpne spørsmål. Det gir 

tilganger til vurderinger og beskrivelser fra informanten (Gentikow 2005, s. 93), noe som var 

hovedpoenget med intervjuet. Spørsmålene var formulert med utgangspunkt i avisartikler om 
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Junior i forbindelse med lanseringen av avisen, og funn gjort i en masteroppgave om NRK 

Supernytt (Holann 2013). Intervjuguiden finnes som vedlegg 3. 

Intervjuet ble etter ønske fra informanten gjennomført i kantinen til Aftenposten. Det ble 

gjort taleopptak av intervjuet, etter samtykke fra informanten. Under intervjuet ble det også 

brukt konkrete eksempler fra en avis redaktøren selv hadde med seg. At jeg kunne bla i et 

eksemplar av avisen sammen med Skedsmo, og snakke om helt konkrete saker, bidro til at jeg 

fikk en enda bedre forståelse av avisen, hvordan den er utformet og litt om hvorfor. Samtidig 

ble tilfellene med de konkrete eksemplene en utfordring da jeg skulle transkribere intervjuet i 

ettertid. Jeg kom likevel frem til at det ikke var de konkrete eksemplene i seg selv som var det 

viktigste for selve transkripsjonen, men meningsinnholdet i informantens forklaringer og 

beskrivelser. De konkrete tilfellene det gjaldt ble derfor kort beskrevet i selve 

transkripsjonsdokumentet, slik at jeg skulle ha mulighet til å finne tilbake til rett sak i avisen i 

ettertid. Det muntlige språket ble i liten grad redigert i transkripsjonsprosessen, men fyllord 

ble luket bort. I tillegg ble enkelte fraser oversatt til en mer skriftlig stil for bedre å få frem 

poengene i utsagnet og dermed unngå potensielle misforståelser senere. Sitater som brukes i 

oppgaven har blitt sjekket av Skedsmo for å unngå mulige misforståelser og feiltolkninger fra 

min side. 

Intervjuet med Skedsmo var aldri tiltenkt å være en hovedkilde i avhandlingen. At min 

agenda med intervjuet var å oppnå en første innsikt i avisen ble hun derfor gjort oppmerksom 

på før intervjuet. Denne intensjonen preget også hvilke spørsmål som ble stilt i intervjuet. 

Hadde intensjonen vært at intervjuet skulle være et vesentlig supplement til innholdsanalysen 

og/eller tekstanalysene, ville det vært mest hensiktsmessig å gjøre intervjuet på et senere 

stadium i prosjektet. Jeg ville da hatt mulighet til å utforme spørsmål med utgangspunkt i 

konkrete funn. Jeg ble tilbudt av avisen en mulighet til å snakke med enten reportasjeleder 

eller en journalist senere i prosjektet, men valgte å ikke gjøre det. Nettopp fordi det er 

innholdet og formidlingsmåten som er denne oppgavens formål, og ikke selve 

produksjonsprosessen. Redaksjonen er dessuten ganske liten, og alle jobber tett sammen om 

alt som skrives. Det er derfor lite trolig at et ekstra intervju ville bidratt med mye ny, relevant 

informasjon. 

 Selv om intervjuet med Skedsmo ikke var ment å være et vesentlig supplement til de 

øvrige analysene, ble det likevel ansett å være hensiktsmessig å bruke deler av det i 

sammenheng med innholdsanalysen for bedre å forstå de funnene som ble gjort der. Det ble i 

innholdsanalysen derfor brukt en veksling mellom det kvantitative materialet og funn gjort i 
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intervjuet. Slik ble de to metodene brukt for å belyse hverandre. Fra intervjuet hadde jeg 

allerede noen forventninger til hva både innholdsanalysen og tekstanalysene ville gi av 

resultater. Intervjuet utgjorde derfor en viktig bakgrunn i fortolkningen av de andre analysene, 

samtidig som transkripsjonen og funnene i innholdsanalysen ble brukt gjensidig for å fortolke 

hverandre. 

 

3.5 Kvalitetsvurderinger 

Kvalitetsvurderinger rundt et forskningsprosjekt innebærer en refleksjon rundt hvordan 

datamaterialet kan være påvirket, i hvilken grad og i hvilken retning (Grønmo 2004, s. 219). 

Mer utdypet handler det om hvorvidt datamaterialet er velegnet til å belyse studiens 

problemstilling, i hvilken grad materialet bygger på vitenskapelige prinsipper for 

sannhetsforpliktelser og logisk drøfting, og i hvilken grad innsamlingen er gjort på en 

systematisk måte i tråd med fremgangsmåten til de metodene som brukes (Grønmo 2004, s. 

117f). To overordnede kriterier for en systematisk fremgangsmåte i vurderingen av studiens 

kvalitet, er å vurdere prosjektets reliabilitet og validitet (Grønmo 2004, s. 220).  

 

3.5.1 Studiens reliabilitet 

Reliabilitet refererer til studiens pålitelighet, og hvorvidt det vil være mulig å gjenta studien 

med samme resultat (Grønmo 2004, s. 220). En utfordring når det gjelder innholdsanalyser er 

oppfatningen av innholdet man koder. Mens forskeren kan ha én oppfatning av det som 

kodes, kan en eventuell medkoder ha en annen (Grønmo 2004, s. 199). Kimberly Neuendorf 

(2002) skiller derfor mellom intra-reliabilitet og inter-reliabilitet. Inter-reliabilitet henviser til 

graden av samsvar mellom kodinger utført av flere kodere. Den tar derfor høyde for 

repliserbarheten til datamaterialet (2002, s. 143ff). Det gjør derimot ikke intra-reliabiliteten, 

som betegner graden av samsvar mellom flere kodinger utført av samme koder. Neuendorf 

argumenterer derfor for at kvantitative målinger som bare er utført av én person ikke har noen 

særlig verdi (2002, s. 163). Jeg valgte av praktiske årsaker å ikke bruke en medkoder, men 

kodet selv materialet to ganger på forskjellige tidspunkter. Likevel vil jeg hevde at 

datamaterialet har en verdi. Utviklingen av kodeinstruksen og operasjonaliseringen av 

variabelverdiene ble gjort på en måte som reduserer mulige ulikheter i oppfattelsen av 
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enhetene. Kodeinstruksen ble testet flere ganger under utformingen. Slik fikk jeg øvelse i å 

kode samtidig som kodeinstruksen ble forbedret. Det ble også gjennomført en mer helhetlig 

pilotundersøkelse for å teste og avdekke problemer og svakheter ved den endelige 

kodeinstruksen (jf. Grønmo 2004, s. 197). En slik test kan styrke datamaterialets reliabilitet 

(Neuendorf 2002, s. 146), ved at eventuelle problemer kan fanges opp og løses før selve 

kodingen starter. En pilotundersøkelse er likevel ikke en garanti for at ulike oppfatninger i en 

kodeprosess ikke vil kunne forekomme. Samtidig ville en annen koder måtte få opplæring i 

temaet, og kunne på grunn av mindre kunnskap utgjort en mulig feilkilde i seg selv. Ved å 

kode materialet to ganger selv, sikret jeg at begge kodingene ble gjennomført med de samme 

forutsetningene. 

 For å sikre en høyest mulig reliabilitet ble alle enheter som innebar noen form for 

usikkerhet markert. De kunne derfor enkelt kodes en ekstra gang.
16

 Den andre kodingen 

omfattet 18 aviser, til sammen 252 enheter. Disse inkluderte halvparten av de markerte 

enhetene som hadde vist seg litt utfordrende å kode. Totalt ble 257 enheter kodet to ganger. 

Den andre kodingen skjedde tre måneder etter den første kodingen for at jeg skulle få litt 

avstand mellom kodingene, og slik unngå å ubevisst kode etter hukommelsen.
17

 Den andre 

kodingen viste totalt fem avvik. Dette var alle artikler med flere enn to temaer, og inngikk 

blant enhetene det var usikkerhet om ved første gangs koding. Et eksempel er en artikkel om 

det å være barn i Pakistan. Denne artikkelen tar for seg både den politiske situasjonen i landet, 

sosiale forhold og skoleforhold, og det var derfor utfordrende å avgjøre hvilket tema som var 

hovedtemaet. I disse tilfellene ble det første temaet som artiklene omhandler stående som 

hovedtema. 

 I forbindelse med kvalitative metoder er det uenighet om hvor fruktbart det er å snakke 

om reliabilitet eller om det heller er mer meningsfullt å snakke om troverdighet (Østbye et al. 

2007, s. 118). Grønmo mener likevel en refleksjon rundt reliabilitetsbegrepet vil være et 

viktig utgangspunkt for diskusjon også i kvalitative studier, til tross for at 

undersøkelsesopplegget og datamaterialet er mindre strukturert enn i kvantitative 

tilnærminger (2004, s. 228). Også et kvalitativt materiale bør være samlet inn på en 

systematisk måte og i samsvar med etablerte fremgangsmåter. En stringent anvendelse av 

teori og metode kan derfor være med å legitimere tekstanalysen, hevder Jørgensen og Phillips 

                                                 
16

 Det gjaldt totalt 11 enheter.  
17

 Den første kodingen ble gjort bare få uker etter pilotkodingen, og dermed også kort tid etter alle 

prøvekodingene underveis i operasjonaliseringene av verdiene. Det viste seg dermed at jeg i stor grad var i stand 

til å huske hvilke verdier de forskjellige enhetene ble kodet til under testene. 
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(1999, s. 33). Ved å ta utgangspunkt i den analytiske fremgangsmåten for diskursanalyse som 

er fremstilt av Hågvar (2007), og bruke teori og tidligere forskning om barn og nyheter som 

ramme for tekstanalysene, mener jeg at fremgangsmåten som er brukt på tekstanalysene har 

bidratt med å gi troverdige funn. Å gi en grundig og åpen beskrivelse av teksten bidrar også til 

å gjøre tekstanalysen mer reliabel (jf. Østbye et al. 2007). Jeg har derfor lagt vekt på å vise 

frem datamaterialet og gjennomgående bruke eksempler for å gjøre tolkningen mer 

transparent. En kvalitativ tekstanalyse vil likevel være vanskelig å etterprøve med full 

nøyaktighet. Forskerens involvering spiller en avgjørende rolle i kvalitative tilnærminger. 

Særlig gjelder det den forforståelsen som forskeren legger til grunn, basert på tidligere 

erfaringer og kunnskap. 

 

3.5.2 Studiens validitet og generaliserbarhet 

Validitet betegner i hvilken grad datamaterialet egner seg til å besvare problemstillingen; om 

fremgangsmåten og metodevalgene står i relasjon til studiens mål (Grønmo 2004, s. 231). I en 

innholdsanalyse vil det innebære i hvilken grad variablene vil være i stand til å gi den 

informasjonen man søker å finne. I kvalitative tilnærminger vil en vurdering av validiteten 

innebære hvorvidt man har foretatt systematiske og kritiske drøftinger av 

undersøkelsesopplegget, datainnsamlingen og datamaterialet, og om man har vektlagt det som 

er mest relevant for undersøkelsen (Grønmo 2004, s. 237). I denne studien har både 

innholdsanalysen og tekstanalysene bidratt til å besvare problemstillingen ved å belyse 

Juniors kjennetegn som formidler fra to forskjellige synsvinkler. Ved å få et mer helhetlig 

bilde, og slik minske risikoen for å gå glipp av vesentlige nyanser, vil jeg hevde at den 

flermetodiske tilnærmingen har bidratt til å styrke validiteten. At innholdsanalysen har tatt for 

seg en tidsperiode over 11 måneder, og derfor gir innsikt i hva avisen skriver om over en 

lengre periode, er også med på å styrke validiteten. De tre tekstanalysene ble gjort vekselsvis 

med innsamlingen av teori, og ble også gjort parallelt med hverandre. Slik kunne jeg forbedre 

analysene både i lys av teorien og i lys av hverandre, og på den måten sikre at analysene er 

forankret i tidligere forskning og samtidig få frem tekstenes samlede kompleksitet (jf. Baym 

2012, s. 347f). 

Denne studien har ikke hatt som mål å generalisere på bakgrunn av noen spesifikke 

egenskaper, men å oppnå forståelse og innsikt i fenomenet nyheter for barn, konkretisert til 

avisen Junior. Avhandlingen kan dermed ses som et teoretisk bidrag til et felt som er lite 
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forsket på, særlig i norsk sammenheng. Jeg mener likevel at utvalget som er gjort har gitt meg 

et godt bilde på de typiske trekkene og tendensene i avisen, og bidratt til å utvikle en mer 

helhetlig forståelse av Junior som nyhetsformidler.  
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4 Aftenposten Junior: en nyhetsavis 

Hvilke nyheter formidler Aftenposten Junior til sine lesere? Og hvor i verden er nyhetene 

hentet fra? Jeg vil i dette kapittelet presentere de kvantitative funnene ved avisens 

nyhetsdekning, og gjennom disse funnene drøfte hvilke verdensbilder Junior skaper gjennom 

sin seleksjon av nyheter. Min tilnærming til diskusjonen er en sammenligning mellom avisens 

dekning av ulike landsdeler og verdensdeler. Mer spesifikt vil kapittelet besvare det første 

underspørsmålet til problemstillingen: hvilke nyhetskriterier dominerer i Junior, og hvilke 

nyhetskategorier får mest dekning? Jeg har av den grunn valgt å ta for meg avisens 

nyhetssider, og valgt bort øvrige seksjoner som kultur, sport og dyresider. I tillegg har jeg 

valgt å inkludere avisens reportasjeside. Den inneholder vekselsvis saker med fellestrekk med 

nyhetsseksjonene og andre saker med en mer generell aktualitet. Etter å ha gitt en nærmere 

presentasjon av avisen, vil jeg først gjøre rede for den tematiske dekningen i avisen, før jeg 

kommer inn på henholdsvis utenriksdekningen og innenriksdekningen. Til slutt vil utenriks- 

og innenriksnyhetene ses opp mot hverandre. Teorikapittelet viste at den eksisterende teorien 

om nyhetskriterier er basert på teori om nyheter for voksne. Fungerer disse nyhetskriteriene i 

en nisjeavis for barn? 

 

4.1 Avisen Junior  

Junior er en riksdekkende nisjeavis som selges over hele landet. Nisjeavisen utkommer en 

gang i uken, og selges i hovedsak gjennom abonnement. Avisen finnes ikke på nett, men kan 

leses digitalt gjennom abonnementsnøkkel. I tillegg finnes den i løssalg. Den er dermed i all 

hovedsak en papiravis. Avisen utgis av den riksdekkende abonnementsavisen Aftenposten, og 

eies av mediekonsernet Schibsted ASA. Avisen deler redaksjonslokaler med moderavisen, 

men Junior har en egen redaktør, reportasjeleder og egne journalister. Nisjeavisen, som 

utkom første gang 24. april 2012, hadde i 2015 et nettoopplag på 25 046 aviser, en økning på 

3 229 eksemplarer fra 2014 (MBL 2016). Det gjør Junior til en større avis enn nisjeaviser 

som Vårt Land, Klassekampen og Finansavisen. Målgruppen til Junior er barn i 

barneskolealder. Avisen inneholder derfor ikke reklame, i tråd med Markedsføringsloven 

(Lovdata 2009), og baserer i hovedsak inntektene sine på avissalg.  
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 Ideen til en norsk nisjeavis for barn kom etter inspirasjon fra den østeriske barneavisen 

Kinderzeitung, lansert i januar 2011. Bakgrunnen var at Aftenposten ønsket å møte den store 

nyhets- og informasjonstilgangen som barn omgis av, og orientere barn om den verden de er 

en del av (intervju med Skedsmo 17.03.15). Avisen består av totalt 24 sider, der de første seks 

sidene etter forsiden er rene nyhetssider, etterfulgt av en to sider lang reportasje. På den måten 

fremstår nyhetene som det viktigste innholdet i avisen. Sammenlignet med de resterende 

seksjonene i avisen, er nyhetssidene også den delen som vies størst plass.  I tillegg til å 

inneholde tradisjonelle kultur- og sportssider inneholder også avisen supplerende sider med 

portretter av barn fra andre land, spørrespalter, matoppskrifter, kryssord, tegneserier og 

populærvitenskapelige sider. 

  I tillegg til det redaksjonelle innholdet har avisen også en fast spalte kalt Junior Si ;D, 

en ekvivalent til og videreføring av Aftenpostens debattside for ungdom, hvor barn kan sende 

inn egne meninger om noe de er opptatt av. Det gjør at avisen i stor grad legger opp til at barn 

selv kan bidra med innhold i form av innsendte kommentarer og spørsmål, men også 

anbefalinger til kultursiden og innsendte tegninger og tegneseriestriper. Det er også et rom for 

aktivitet i form av quizer og spalter som den populærvitenskapelige «ukens eksperiment». I 

tillegg inneholder avisen flere korte faktaopplysninger i relasjon til artiklene. Disse står øverst 

på den motsatte siden av seksjonsoverskriften med tittelen «Visste du?». Avisen presenterer 

dermed en god blanding av fakta, underholdning og nyheter, hvor nyhetene vektlegges mest. 

Selv om nyhetssidene bare utgjør de første seks sidene av den totale avisen, i tillegg til 

reportasjeoppslaget, er plasseringen og vektleggingen av disse sidene likevel med å gjøre 

Junior til en nyhetsavis. Det er disse nyhetssidene som studeres i denne oppgaven.    

 

4.1.1 Nyhetssidene i Junior 

Juniors nyhetssider består av fire faste seksjoner under vignettene Nyheter Jorden rundt, 

Nyheter fra Norge, Nyheter fra Verden og Reportasje. Avisen har et fast oppsett som gjentar 

seg i hver utgave, og inneholder ukentlig 14 nyhetssaker. Nyheter Jorden rundt inneholder 

syv notiser av både innenriks- og utenriksnyheter. Nyhetssidene fra Norge og Verden består 

begge av én artikkel og to notiser. I enkelte utgivelser er disse artiklene erstattet av malen Ti 

spørsmål og svar, en mal som brukes for å forklare mer komplekse saker eller fenomener. Her 

finner vi saker som blant annet handler om hvem romfolket er og hvor de kommer fra 

(29.04.14), og hvorfor det er lærerstreik (12.08.14).  Reportasjen inneholder saker fra både 
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Norge og utlandet. Noen ganger er denne skrevet av to barn i samarbeid med en Junior-

journalist, hvor temaet er bestemt av de to barna som er blitt invitert til å bli med å skrive. 

Blant disse finner vi blant annet et intervju med Malala Yousafzai om barns rett til skolegang 

(24.06.14) og et intervju med Oljefondets direktør, Ynge Slyngstad, om hva oljefondet er 

(08.04.14). Til sammen har jeg analysert 378 saker fra tidsrommet januar-november 2014.   

 Redaktør i Junior, Guri Skedsmo, forteller at utenriksstoff er en viktig del av Junior, 

på samme måte som utenriksstoff er viktig for avishuset Aftenposten (intervju 17.03.15). 

Hvilke områder i verden som dekkes i avisen, og hvilke som prioriteres vekk, er med å skape 

et verdenssyn hos barna som leser disse nyhetene. Det er derfor interessant å se hvilke 

områder som dekkes i Junior. Samtidig er også avisens valg av temaer med å formidle et 

bestemt syn på verden. Hva en avis skriver om forteller også noe om hva redaksjonen anser 

som viktig og mindre viktig. Når det gjelder tematisk innhold er det noen forskjeller mellom 

de forskjellige vignettene. Mens Nyheter fra Norge og Verden inneholder mer tradisjonelle 

nyhetskategorier som skole, sosiale forhold, konflikter, politikk og miljø, inneholder Nyheter 

Jorden rundt og Reportasje også nyheter om sport, kultur og fritid. Temaer som man også 

finner under egne vignetter lenger bak i avisen. 

 

4.2 Temadekningen i avisen 

For å se på hvilke temaer Junior vektlegger i sin nyhetsdekning, definert med begrepet 

nyhetskategorier, har jeg valgt å basere meg på kategoriene til Sigurd Allern (2001), og på 

funn gjort i Holanns (2013) og Matthews’ (2007) studier av nyheter for barn i fjernsynet. I 

hvilken grad de forskjellige kategoriene vektlegges, belyses ved å se på hvor ofte de enkelte 

temaene dekkes og hvordan temaene fordeler seg på nyhetssidenes sjangre. Det gjelder både 

de kategoriene som dekkes oftest og de kategoriene som dekkes minst.   

 

Tabell 1: Fordelingen av sakene når det gjelder nyhetskategorier. N = 378. 

 

 Frekvens Prosent Valid Prosent 

Kumulativ 

Prosent 

Kategori Sport & fritid 69 18,3 18,3 18,3 

Politikk 66 17,5 17,5 35,8 

Kultur & underholdning 55 14,6 14,6 50,4 
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Sosiale spørsmål 43 11,4 11,4 61,8 

Miljø 36 9,5 9,5 71,3 

Skole & utdanning 35 9,3 9,3 80,6 

Krig & konflikt 32 8,5 8,5 89,1 

Ulykker & natur 16 4,2 4,2 93,3 

Kriminalitet 6 1,6 1,6 94,8 

Økonomi 1 ,3 ,3 95,1 

Annet 19 5,0 5,0 100,0 

Totalt 378 100,0 100,0  

 

Tabell 1 viser at Junior har en bred dekning av nyheter, til tross for at det er variasjoner i hvor 

mye de forskjellige kategoriene dekkes. Avisen domineres både av en samfunnsorientering og 

en kultur- og sportsorientering, og viser seg å være en avis som ikke bare dekker hendelser 

som er av direkte relevans for barn. Den brede dekningen av nyhetskategoriene viser i så måte 

at avisen tar nyheter på alvor, og ikke bare skriver om hendelser som de tror barn har en 

interesse av å lese om. De to mest gjennomgående kategoriene er sport/fritid og politikk, 

etterfulgt av kultur/underholdning og sosiale spørsmål. Avisen inneholder dermed en god 

blanding av noe komplekse og andre mer lettforståelige og humørfylte saker. Felles for 

sakene innenfor disse fire kategoriene er at de i hovedsak faller innunder nyhetskriteriet om 

aktualitet.      

4.2.1 Sport og politikk dominerer 

Sakene innenfor kategorien sport/fritid er stort sett hentet fra Nyheter Jorden rundt, og er med 

andre ord notiser. De fleste av sakene er hentet fra Europa,
18

 Asia og Sør-Amerika, men 27,5 

prosent av sakene er også hentet fra Norge. Nyhetene innenfor sport/fritid-kategorien 

domineres av saker om barn. Typiske eksempler er saker som at barn fra en fattig landsby i 

Peru «får gratis undervisning i fritidsaktiviteter» (28.01.14), og at en dragefestival i Cape 

Town samler mange mennesker «for å se de flotte dragene» (09.11.14). Disse sakene er 

dermed i stor grad orientert mot barn i andre deler av verden. I tillegg inneholder nyhetssidene 

enkelte nyheter fra vinter-OL og verdensmesterskapet i sjakk, begge fra Russland, samt 

forberedelsene til verdensmesterskapet i fotball i Brasil. Selv om profesjonelle utøvere i 

mange sammenhenger har status som kjendiser, er det i hovedsak kun ved store 

idrettsbegivenheter at avisen gjør rom for disse utøverne. Det er først og fremst barn som 

                                                 
18

 Kategorien «Europa» inkluderer ikke Norge.  
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prioriteres i sportssakene på nyhetssidene. Med tanke på at barn i liten grad representeres i 

nyhetene for voksne, og at de fleste nyhetskategoriene inkluderer temaer som barn ikke alltid 

er naturlige deltagere i, kan vektleggingen av barn i sportssakene ses som en måte å sikre en 

bred representasjon av barn i avisen.   

Britiske studier har vist, som nevnt i teorikapittelet, at produsenter av barnenyheter er 

opptatt av å dekke saker som de tror barn er opptatt av (Matthews 2009b, s.7). Det kan tenkes 

å være en årsak til den store andelen av saker om sport/fritid i Junior. At majoriteten av disse 

sakene handler om barn, kan av den grunn ses i relasjon til identifikasjonskriteriet. Sakene har 

en relevans i form av likhet mellom leserne og menneskene det handler om. I tillegg 

inneholder disse sakene ofte bilder som kan karakteriseres som «morsomme» eller «kule». 

Redaktør Guri Skedsmo hevder at redaksjonen jobber aktivt med å hjelpe barna inn i 

nyhetene. De må skape en interesse. «Vi kunne selvsagt gitt blaffen i barna og tenkt at dette 

mener vi er veldig viktig, men vi vil jo ikke det. Vi vil jo at barna skal lese avisen» (intervju 

17.03.15). Sitatet sammenfaller godt med funnene gjort i Matthews studier, og kan være med 

å forklare sportssakenes funksjon i avisen. Nyheter jorden rundt er de første sidene i Junior. 

Sportsnyhetene kan derfor være med å fungere som en oppmuntring til å bla videre i 

nyhetene. Samtidig er disse sakene stort sett alltid av positiv art. Ved å plasseres på de første 

sidene, er de med å sette an tonen i avisen. At de er positive og gjerne humørfylte kan derfor 

se ut til å være et nyhetskriterium for sport/fritidssaker i notisform. Samtidig gir det et 

inntrykk av at sport/fritid vektlegges nettopp i sin funksjon som humørsettende og 

lesermotiverende saker, og ikke bare fordi det er saker som man kan anta at barn vil lese om. 

Selv om sport/fritid er den største enkeltkategorien, utgjør den bare en del av den totale 

nyhetsdekningen. Om man ser de resterende nyhetskategoriene sammen, ekskludert 

kultur/underholdning, er Junior i langt større grad en nyhetsavis enn en sports- og 

kulturorientert avis.  

Kategorien politikk er i likhet med sport/fritid i stor grad nyheter i notisform. Mange 

av disse sakene handler om statsbesøk og politiske valg, og er i stor grad utenriksnyheter. Kun 

16,5 prosent av sakene innenfor kategorien politikk er nyheter fra Norge. Blant de politiske 

nyhetene får vi vite om presidentvalget i Malawi, hvor «valget var preget av uro og påstander 

om at det ble jukset», at det har vært valg i EU-parlamentet, som bestemmer «hvilke lover 

som skal gjelde i EU» - og hvor det jobber «751 politikere fra alle de 28 EU-landene» (begge 

fra 27.05.14), og at en minister fra Kina har besøkt Taiwan for første gang: 
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Kina og Taiwan var før deler av samme land. Men for 65 år siden ble de to forskjellige land. Mange 

kinesere mener at Taiwan fortsatt er en del av Kina. Det er de som bor i Taiwan uenige i.  Men i forrige 

uke dro en av Kinas ministre på besøk til Taiwan. De to landene har fått et mye bedre forhold etter at 

Ma Ying-jeou ble president i Taiwan (01.07.14).  

 

Disse politiske sakene er typiske eksempler på politiske nyheter i notisform, og forteller om 

aktuelle politiske hendelser. I tillegg viser eksemplene forskjeller i hvilken grad politiske 

saker forklares. Saken om valget i Malawi er først og fremst av en orienteringsverdi. Det gis 

en orientering om valget, men det gis i liten grad en forklaring på det som skjer. Til forskjell 

er saken om Kinas besøk til Taiwan og valget i EU-parlamentet også eksempler på nyheter 

med en tydelig læringsverdi. Det er saker hvor konteksten og forklaringene som hendelsen 

settes inn i fremstår som like viktig som hendelsen i seg selv. Både hvorfor det er uenigheter 

mellom Kina og Taiwan, og forklaringen om EU-parlamentet som institusjon. Skedsmo 

forteller at et viktig mål er «å forklare dem nyhetene slik at [barna] forstår det» (intervju 

17.03.15). Notisen utvider sjeldent leserens kunnskapsfelt (Simonsen og Eide 2008, s. 52). 

Den er heller en kort opplysning. At flere notiser i Junior også har en slik læringsverdi kan 

dermed ses i sammenheng med redaksjonens ønske om å være forklarende. De utvider 

notissjangeren for å etterkomme egen målgruppe og egne formidlingsmål. 

 Til tross for at majoriteten av de politiske sakene er notiser, er politiske nyheter også 

en av to dominerende temaer i sjangeren Ti spørsmål og svar. En sjanger som redaksjonen 

bruker som «en anledning til å forklare [nyheter] på en ordentlig måte» (Skedsmo, intervju 

17.03.15). At politiske saker ofte dukker opp som ti spørsmål med svar, er for det første med 

å bekrefte inntrykket om at politiske nyheter er en prioritet; det er saker som redaksjonen tar 

seriøst, og som de ønsker å gjøre forståelig for barn. For det andre, ved at politiske saker vies 

større forklaring tildeles også politiske nyheter en større nyhetsverdi på den måten at disse 

sakene vektlegges og belyses i større grad enn andre kategorier. Blant de politiske sakene som 

forklares nærmere finner vi saker som hvorfor skottene skal stemme over en løsrivelse fra 

Storbritannia (16.09.14), og om hva som egentlig skjer i Ukraina og mellom Ukraina og 

Russland (11.03.14). Akkurat disse sakene fikk mye oppmerksomhet i norske medier, noe 

som kan være med å forklare hvorfor de også ble mer forklart i Junior. Når det gjelder saker 

om konflikt mener produsenter av barnenyheter at massiv dekning i det generelle nyhetsbildet 

skaper et behov for å gi barn en ramme som de kan forstå konflikten innenfor (Strohmaier 

2007, s.149f). Det samme behovet kan også tenkes å gjelde andre typer saker som får bred 

oppmerksomhet i nyhetsmediene. Særlig kan det tenkes å gjelde den politiske konflikten i 

Ukraina, som utover våren 2014 utviklet seg til å bli mer og mer aggressiv.  
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 De politiske nyhetene i sjangeren Ti spørsmål og svar forteller ikke bare at politiske 

nyheter tidvis blir bedre forklart. Samtlige av de politiske sakene innenfor spørsmål/svar-

sjangeren er fra Europa. Det tyder på at det er de nærere politiske sakene som først og fremst 

blir utdypet. Det samme gjelder de to politiske nyhetsartiklene i utvalget. Innholdet i de 

politiske artiklene handler om de politiske uenighetene i Ukraina (13.05.14) og en sak om de 

politiske uenighetene når det gjelder prioriteringer i statsbudsjettet (11.11.14). Den totale 

vektingen av europeiske saker i de tekstlange nyhetene om politikk er for det første med å 

usynliggjøre de politiske situasjonene andre steder i verden, samtidig som Europa fremsettes 

som et sentralt utenriksområde. Til tross for at politiske saker utenfor Europa både kan være 

komplekse og ha direkte og indirekte påvirkning på både Norge og Europa generelt. For det 

andre gir det inntrykk av at geografisk nærhet er et vesentlig utvalgskriterium når det gjelder 

de lengre sakene om politikk. Lokalitet kan dermed forstås å være et like viktig 

nyhetskriterium som hendelsen i seg selv.  

 Om Juniors oppgave som utenriksformidler mener Skedsmo at de «vil hjelpe barna til 

å forstå verden, de er verdensborgere i dag» (intervju 17.03.15). At så stor del av de politiske 

nyhetene er utenrikssaker, kan derfor ses å være en inngang til det som skjer i verden. For det 

første setter avisen leseren inn i en større verdenssammenheng ved å være forklarende i 

politiske saker. Særlig gjelder det sakene som også er av en læringsverdi. De politiske 

nyhetene gir ikke bare en orientering om det politiske feltet, de gir også kunnskap om dette 

feltet. For det andre kan den store andelen politiske nyheter også ses i sammenheng med et 

mer samfunnsorientert oppdrag. Barn er fremtidige velgere. Ved å prioritere politiske saker, 

og særlig utenrikspolitikk, er avisen med å forme både barns politiske interesse og deres 

interesse for det som skjer andre steder i verden. De gjør politikk relevant også for barn. 

Samtidig er fokuset på politiske nyheter noe som skiller Junior fra barnenyhetene i fjernsynet, 

hvor andelen politiske saker har vist seg å være 13 prosent i NRKs Supernytt (Holann 2013, s. 

58) og 11 prosent i SVTs Lilla Aktuellt (Rönnberg 2010, s. 229). En årsak til at Junior har en 

betydelig større andel om politikk kan ha å gjøre med formatet. Avisen er ikke, til forskjell fra 

NRK og SVT, avhengig av filmklipp. Det kan derfor tenkes at bildekriteriene for politiske 

saker er lettere for Junior. Men, det kan også indikere at Junior gjør andre prioriteringer enn 

fjernsynsmediene også ut ifra andre redaksjonelle årsaker.  
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4.2.2 Skolesaker får mest plass 

Kategoriene med flest lange saker, om vi slår sammen artikler, Ti spørsmål og svar og 

reportasje, er sosiale spørsmål og skole. Blant annet er sosiale spørsmål den største 

nyhetskategorien innenfor Ti spørsmål og svar, med saker som «hva er overgrep mot barn?» 

(20.05.14), og om hva bedre leveforhold i Sør-Amerika de siste ti årene betyr for barna som 

bor der (03.06.14). Selv om færre saker i det totale utvalget handler om sosiale spørsmål og 

skole, får disse to nyhetskategoriene mer plass når det gjelder tekstlengde. 

 

Tabell 2: Tabellen viser nyhetskategorier fordelt på tekstlengde/sjanger. N = 378. 

   

 

Lengde/sjanger 

Totalt Notis Artikkel 10 Spørsmål Reportasje 

Kategori Politikk 59 2 4 1 66 

Sport & fritid 55 1 2 11 69 

Kultur & underholdning 50 0 1 4 55 

Miljø 29 6 0 1 36 

 Sosiale spørsmål 27 8 5 3 43 

Krig & konflikt 26 5 1 0 32 

Skole & utdanning 17 13 1 4 35 

Ulykker & natur 13 3 0 0 16 

Kriminalitet 6 0 0 0 6 

Økonomi 0 0 0 1 1 

Annet 15 1 1 2 19 

Totalt 297 39 15 27 378 

 

Skole/utdanning utgjør bare 9,3 prosent av det totale antallet saker, men utgjør 22,2 prosent 

av de tekstlange sakene. Flere av skolesakene handler om utrygge skoleveier og tiltak som 

skoler og kommuner gjør for at skoleveien skal bli bedre, men også saker om leksefrie skoler 

(11.02.14), og at mange elever får for lite spisetid i løpet av skoledagen (04.03.14). Felles for 

skolesakene er at de belyser ulike praksiser ved forskjellige skoler, og gjerne stiller spørsmål 

ved disse praksisene. Det bidrar til to ting. For det første gjøres skolesaker til prioriterte saker 

ved at de vies mye tekstplass. For det andre bidrar det til å gjøre skolene viktige i seg selv, 

både som nyhetssak og som kilde. 

 Til forskjell fra andre nyhetsartikler er skolesakene oftere tidløse enn dagsaktuelle 

saker, og det er særlig det som gjør skolene til vesentlige aktører i seg selv. Fremfor å skrive 
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om nye tiltak hos en skole, handler skolesakene oftere om etablerte praksiser. Det gjør at barn 

får innblikk i hvordan ting gjøres på forskjellige skoler, ved at skolesakene til sammen skaper 

et mangesidig bilde på hvordan det er å være skoleelev i Norge i dag. Skedsmo bekrefter at 

skolestoff er et prioritert tema. «Skolestoff har en høy stjerne hos oss. Da er vi tilbake til det 

[…] som blir kalt løsningsorientert journalistikk, og som vi kaller ‘slik gjør de det der’. […] 

Fordi skolen er barns hverdag» (intervju 17.03.15). Skolestoff anses med andre ord å være 

vesentlig med utgangspunkt i avisens målgruppe. Fordi leserne er barn i skolealder, og barn 

tilbringer mye tid på skolen, gjør det skolestoff til en naturlig prioritet. Denne tanken kan 

knyttes til avisens rolle som nyhetsformidler. Pressen skal være informerende. Ved å sette 

fokus på tiltak som skoler og elever har gjort for å bedre elevers skoledag, er det saker som 

kanskje i størst grad har en relevans for barn. Samtidig kan man ikke se bort ifra at skolesaker 

også har stor grad av identifikasjonsverdi. I tillegg har mange av sakene et positivt blikk ved 

at de bygger på formelen før-nå: før var det ikke så bra, men nå har man gjort/nå gjør man noe 

med problemet.  

 Kategoriene sport/fritid, miljø, krig/konflikt og ulykker/natur får langt flere notiser enn 

lange saker. Likevel er hver sjette sak om krig/konflikt og ulykker/natur en tekstlang sak. 

Hver femte sak om miljø og sport/fritid er også tekstlange saker. Det er likevel en forskjell i 

hvilke sjangre som brukes om disse kategoriene. Mens majoriteten av de tekstlange sakene 

om sport/fritid er reportasjer, og dermed som oftest temaaktuelle saker heller enn nyhetssaker, 

er nesten alle de tekstlange sakene om miljø, krig/konflikt og ulykker/natur nyhetsartikler. Det 

gir et tosidig bilde. På den ene siden er sport/fritid et tema som gjøres plass til blant de 

tekstlange sakene, disse sakene har en aktualitet. Samtidig understrekes det gjennom sjanger 

og plassering i avisen at sportssakene ikke har den samme nyhetsverdien som miljø, 

krig/konflikt og ulykker/natur, ettersom sportssakene vektlegges på en annen måte. Om 

nyhetssidene sier Skedsmo: «de ligger først, og det er et signal om at det sånn sett er de 

viktigste sakene våre». Selv om reportasjesidene ligger like etter nyhetssidene, og innimellom 

også inneholder rent nyhetsstoff, forteller det likevel at reportasjene har en lavere nyhetsverdi 

enn artiklene. Forskjellen er likevel ikke bare hvor i avisen de forskjellige kategoriene 

opptrer. Sport/fritid er saker som sjelden forklares, noe som også er med å underbygge 

sport/fritid som mer lettforståelig og mindre komplekse saker. Til forskjell blir både 

klimasakene og ulykke-/natursakene satt inn i en mer forklarende kontekst, og utdypes 

gjennom intervjuer med ekspertkilder. Blant artiklene om miljø, krig/konflikt og 

ulykker/natur finner vi saker som at «20 millioner barn [måtte] flykte fra hjemme sine» i 
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2013, og at mange hjelpeorganisasjoner jobber «for at barn som er på flukt, skal få gå på 

skole» (28.01.14); et oppslag om den enorme skogbrannen som herjet Midt-Sverige 

sommeren 2014 (12.08.14); og om en ny klimarapport fra FN, hva det står i den og hvorfor 

den er laget (11.11.14). 

 

4.2.3 Økonomi – en opplysningsverdi 

Kategorien det skrives minst om er økonomi. Det sammenfaller med en tidligere studie av 

NRKs barnenyhetsprogram, Supernytt, som viste samme resultat; økonomi vies minst plass i 

fjernsynsnyhetene for barn (Holann 2013, s. 55).
19

 Bildet er likevel ikke like entydig som 

utvalget gir inntrykk av. Junior har en opplysningsside lenger bak i avisen. Denne inneholder 

vekselsvis forklaringer om forskjellige yrker, historiske opplysninger, og en mer 

populærvitenskapelig fremstilling om hvordan et fenomen eller en gjenstand fungerer. I 

tillegg inneholder siden også et fåtall økonomiske saker. Disse er ikke å regne som nyheter 

om økonomi, men opplysningssaker som hvorfor man betaler skatt (10.06.14), og hva som 

skjer når man sparer penger i banken (20.05.14). Disse sakene er utformet som en rekke 

spørsmål med svar, og i utvalgets 27 aviser finner jeg fire slike saker. Om vi inkluderer disse 

fire sakene i utvalget over, viser det seg at: når avisen skriver om økonomi, er dette tekstlange 

saker. Felles er at de handler om temaer som krever forklaringer. 

 At sakene er tekstlange og forklarende skaper et inntrykk av at økonomi er noe litt mer 

komplisert og vanskelig. Samtidig er plasseringen av økonomisakene med på å gi et tosidig 

bilde av avisen. På den ene siden skaper redaksjonen et inntrykk av at økonomi er et tema 

som er relevant og vesentlig også for barn, ved å inkludere saker om økonomi i avisen. 

Økonomisakene gjøres også mer tilgjengelige ved å plasseres på samme side som 

populærvitenskapelige saker og lettbeinte intervjuer om hva forskjellige yrker går ut på. På en 

annen side tar denne plasseringen av økonomisakene kategorien økonomi vekk fra 

nyhetssidene. Opplysningssiden, hvor de fleste sakene om økonomi er plassert, befinner seg 

langt bak i avisen. Den ene saken som er kodet i denne studien er en reportasje, og er dermed 

plassert bak de rene nyhetssidene. Slik sett er plasseringen av økonomisakene med på å gjøre 

temaet økonomi mindre viktig, tar vi utgangspunkt i at redaksjonen selv anser nyhetssidene 

som de viktigste sidene i avisen. De økonomiske sakene lenger bak i avisen er i tillegg med å 
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 Antall enheter i Holanns studie er betydelig mindre enn antall enheter i denne studien. En fullstendig 

sammenligning er derfor vanskelig å gjøre.  
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gjøre mangelen på økonomiske nyheter litt mindre synlig, ser man på den totale avisen og 

ikke bare nyhetssidene. Saker om økonomi gis dermed en formidlings- og læringsverdi, men 

ikke en nyhetsverdi. Det er et tema som i seg selv fremsettes som relevant, men ikke som 

nyheter. Denne reduseringen av økonomi som nyhet bidrar til at avisen skiller seg ut fra annen 

presse. Allerns studie av ti norske aviser viste at 14 prosent
20

 av innenriksnyhetene handler 

om økonomi (2001, s. 125), til forskjell fra dekningen på 0,3 prosent i Junior.
21

 Selv om det 

ikke er helt enkelt å sammenligne Allerns studie med denne, blant annet fordi studiene er gjort 

ulikt, forteller det likevel at andelen nyheter om økonomi er betydelig større i pressen for 

øvrig.  

 

4.2.4 Krimstoff med et positivt snitt 

I likhet med økonomi har Junior også lite dekning av krimstoff (1,6 prosent), men 

til forskjell fra økonomisakene er samtlige kriminalsaker i utvalget notiser. Selv om antall 

krimsaker er flere enn antall økonomiske nyheter, får de enkelte krimsakene likevel mye 

mindre spalteplass. Av kriminalsakene er det bare én sak under vignetten Nyheter Jorden 

rundt. Denne forteller at seks mennesker i Iran ble arrestert etter å ha laget en video til sangen 

«Happy» av Pharrell Williams, men at de ble løslatt like etterpå. Resten av kriminalsakene 

befinner seg på nyhetssidene like bak i avisen, og er med andre ord ikke blant de første sakene 

man leser. Det gjør at kriminalsaker er den kategorien, sett bort ifra økonomisaker, som i 

minst grad passer inn på avisens to første sider. Det skaper et inntrykk av at kriminalsakene 

stort sett har en tyngre plass i nyhetene, fremfor å fungere som «spenning» eller «motivasjon» 

for å bla videre i avisen. En slik vektlegging understrekes ved at de derimot plasseres på 

innenriks- eller utenrikssidene. Selv om krimstoffet utgjør en veldig liten andel av 

nyhetsdekningen, fremsettes de likevel som viktige saker når temaet dekkes. Av krimsaker 

finner vi utenriksnyheter som at det har blitt færre skip som angripes av pirater utenfor 

Somalia, «Mange land har engasjert seg for å bekjempe piratvirksomhet» (28.01.14), samt 

innenrikssaker som at fem ungdommer må i fengsel etter å ha ranet barn i Oslo (04.03.14).  

Nyhetene om pirater i Somalia og ransungdommene i Oslo er eksempler på en helt 

annen type kriminalnyhet enn saken om arrestasjonene i Iran. I tillegg til at saken fra Iran er 

den eneste som opptrer på sidene under vignetten Nyheter jorden rundt, er den også formidlet 
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 Tallet viser gjennomsnittet for ti aviser. Innenfor hver avis er det noen variasjoner.  
21

 Tallet gjelder kun nyhetssidene, ikke økonomidekningen lenger bak i avisen. 
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på en annen måte enn de øvrige kriminalnyhetene. Vi får blant annet ikke vite hvorfor 

iranerne ikke fikk lov til å lage en video til sangen «Happy». Derimot får vi vite at sangen «er 

sett av 250 millioner på YouTube. Over hele verden er det populært å lage egne 

musikkvideoer til sangen». I tillegg til at teksten er mindre utdypende når det gjelder selve 

hendelsen, er det også brukt et bilde av Williams sammen med en filmkarakter fra 

animasjonsfilmen Despicable me. Skedsmo hevder bilder kan brukes som en viktig inngang 

til nyhetssakene. «Vi hjelper dem inn via et bilde, også sniker vi inn: ‘sånn forresten så er det 

sånn at …’ […] Vi kan hjelpe dem til å få små drypp av forklaringer gjennom noen bilder» 

(intervju 17.03.15). At bilder brukes som en inngang til en konkret nyhet, kan forklare hvorfor 

nettopp saken fra Iran ble plassert på de aller første sidene. Bildet brukes som en motivator til 

å lese videre. Både videre i avisen og selve hendelsen. Samtidig forteller sitatet at bilder er et 

viktig utvalgskriterium. Selv om nyhetsinformasjonen kan være begrenset, slik som i den 

iranske saken, formidler likevel saken at ikke alt er like bra andre steder i verden. Slik 

fremstår nyheten fra Iran like mye som et bilde på verden som en kriminalsak, og kan slik 

anses å ha en form for orienteringsverdi. En nyhet om kriminalitet kan dermed ses å ha flere 

funksjoner. Enten å gi større kunnskap om forhold andre steder, eller å være aktuelle nyheter 

som forteller noe om det som foregår her og nå. Slik fungerer krimstoffet delvis på samme 

måte som de politiske nyhetene, samtidig som en slik orienterende funksjon kan sette 

spørsmålstegn ved hvorfor det ikke er flere lignende kriminalsaker i utvalget.  

Et fellestrekk mellom samtlige kriminalsaker er at de i stor grad er knyttet til positive 

undertoner; det er aldri et kritisk eller negativt fokus på sakene. Iranerne som ble urettmessig 

arrestert, ble sluppet fri igjen; ungdommene som hadde ranet barn, ble satt i fengsel; og færre 

skip enn tidligere blir kapret av pirater. I forbindelse med nyheter om krig/konflikt blir det å 

sette fokus på noe positivt brukt som en beroligende strategi i nyheter for barn (Walma van 

der Molen og de Vries 2003). Kriminalitet og vold er et velkjent tema i mediene. Ikke bare i 

nyhetsbildet, men også gjennom populærkulturen. En lignende strategi kan tenkes å bli brukt 

bevisst også i krimnyhetene. Ved å vise positive sider ved kriminalsakene, utgjør det en 

motvekt til fokuset på volden og det negative ved slike nyheter ellers i nyhetsbildet. Waldahl 

et al. hevder krimstoff er et område hvor det er lett å appellere til følelsene (2009, s. 166). 

Samtidig er det et tema som gjennom mediefremstillinger kan utløse negative reaksjoner og 

følelser som frykt og angst (Bourdieu 1998, s. 26). Ved å peke på positive sider ved 

kriminalnyhetene er det med å lage en forestilling om at det går bra til slutt. Å peke på det 

positive er også en bevisst strategi fra avisens side.  
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Vi prøver å gjennomsyre avisen med humør og håp, rett og slett. Det er også klare innspill fra leserne 

våre. De vil ikke ha det pakket inn, de vil ikke bli lurt, de vil høre det som det er, men det må da kunne 

gå an, og det her er et sitat: ‘det må da kunne gå an å si noe om hva som blir bra om tre måneder, eller 

tre år, hvis det ikke er så bra nå’. Og det er jo en annen måte å tenke på (Skedsmo, intervju 17.03.15).  

 

Kriminalitet er et samfunnsproblem, og dermed en naturlig del av nyhetsdekningen. Selv om 

andelen krimnyheter er ganske liten, viser det likevel at redaksjonen anser slike nyheter for å 

være relevante også for barn. Og ved å fokusere på noe positivt, fremfor ved å dvele ved selve 

den kriminelle handlingen, kan det hevdes at Junior er med å skape en alternativ fremstilling 

til volden som ellers er å finne i nyhetene og i populærkulturen.  

 

4.3 Nyheter fra verden 

Under vignetten Nyheter Jorden rundt, er syv notiser plassert rundt en globus som forteller 

hvor i verden hver enkelt sak er hentet fra. Over globusen er det en tegning av avisens maskot 

med snakkeboblen «Hvor er det egentlig?». Globusen er med på å sette nyhetene inn i en 

verdenssammenheng, samtidig som den er med på å understreke at utenriksnyhetene er hentet 

fra jorden rundt. For å se på hvilke områder som dekkes i Junior har jeg tatt utgangspunkt i 

denne globusen på Nyheter Jorden rundt-sidene. Her er verdensdelene fargelagt i hver sin 

farge, og hvite bokstaver forteller hva hver enkelt verdensdel heter. For ikke å skille meg for 

mye fra avisens egen verdensinndeling har jeg valgt å beholde verdensdelene som egne 

områder, men har skilt ut Midtøsten som en egen kategori. Det er det to grunner til. Det ene 

for å gjøre kategorien Asia litt mindre. Det andre har å gjøre med at Midtøsten er en region 

med mange konflikter. Ved å skille ut Midtøsten som en egen kategori, vil det være mulig å si 

noe om i hvilken grad Junior skriver om konfliktene i akkurat disse landene.  

 

4.3.1 Størst dekning av Europa og Asia 

Jeg vil litt senere ta for meg hvilke norske landsdeler som dekkes i avisen, men først vil jeg 

vise hvordan utenriksdekningen ser ut i Junior. Både når det gjelder områdedekningen og 

hvilke temaer det skrives om fra de forskjellige områdene. De to mest dominerende områdene 
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når det gjelder utenriksdekningen, er Europa og Asia. Som tabell 3 viser, utgjør disse to 

områdene til sammen mer enn halvparten av utenriksdekningen. 

 

Tabell 3: Tabellen viser områdefordelingen i utenriksnyhetene. N = 255 

 

 Frekvens Prosent Valid Prosent 

Kumulativ 

Prosent 

 Sted Asia 72 28,2 28,2 28,2 

Europa 65 25,5 25,5 53,7 

Nord-Amerika 31 12,1 12,1 65,8 

Midtøsten 27 10,6 10,6 76,4 

Sør-Amerika 25 9,8 9,8 86,2 

Afrika 22 8,6 8,6 94,8 

Oseania 7 2,7 2,7 97,5 

Uspesifisert sted 6 2,4 2,4 100 

Totalt 255 100,0 100,0  

 

At hver fjerde sak av utenriksnyhetene er hentet fra Europa gir et inntrykk av at geografisk 

nærhet spiller inn i utvalgskriteriene til avisen. Men den geografiske nærheten kan også ha å 

gjøre med en større grad av identifikasjon, til forskjell fra land med større kulturelle 

forskjeller. Det er derfor interessant at Asia, med større kulturell og geografisk distanse, er det 

området som får størst dekning. En undersøkelse av utenriksdekningen i danske aviser viste 

en større interesse for Asia på slutten av 90-tallet enn tidligere. Holm et al. (2000) mener 

regionens økonomiske betydning og populære reisemål kan være to mulige faktorer på den 

økende nyhetsinteressen for Asia (2000, s. 71). Den store dekningen av Asia i Junior kan 

indikere en lignende tendens i Norge. En annen forklarende faktor når det gjelder 

prioriteringen av Asia i Junior kan være redaksjonens tilgang på ressurser. Siden avisen selv 

ikke har korrespondenter, er de avhengig av at Aftenpostens utenriksarbeidere lager saker som 

også kan være relevant for barn, og ellers basere seg på nyhetsbyråene. En tidligere 

masteroppgave har sett på bruken av NTB-nyheter i norske aviser. Studien viste at majoriteten 

av de NTB-produserte nyhetene var fra Europa og Asia. Det samme gjaldt NTB-sakene som 

ble publisert i avisene (Milde 2007, s. 113).
22

  

                                                 
22

 Asia i denne studien inkluderer også Midtøsten. En fullstendig sammenligning er derfor ikke mulig. Likevel 

viste studien en betydelig større andel fra Asia/Midtøsten (37 prosent) enn fra Nord-Amerika (10 prosent) (2007, 

s. 112).  
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I tillegg til å være de to dominerende områdene i Juniors nyhetsdekning, er det også 

flere likheter når det gjelder innholdet i sakene. Blant nyhetene fra Europa og Asia er politiske 

nyheter den største kategorien, og utgjør 30,8 prosent av de europeiske og 30,5 prosent av de 

asiatiske nyhetene. De to områdene har også en ganske lik dekning av miljøsaker og 

sport/fritid.
23

 Totalt er 60 prosent av nyhetene fra Europa og 59,7 prosent av nyhetene fra 

Asia tematisk sett det samme. Med tanke på at Asia både geografisk og kulturelt er lenger 

unna Norge, er det overraskende at regionen får så lik dekning som Europa. For det første gir 

den tematiske dekningen et inntrykk av likhet mellom Europa og Asia. Den store andelen 

politiske nyheter er dessuten med å fremheve en samfunnsorientering i begge regionene. For 

det andre formidler Aftenposten med en slik prioritering at Europa ikke er den eneste viktige 

utenriksregionen, ettersom de to regionene fremstår med en lik nyhetsverdi. Likevel kan det 

tenkes at det nettopp er de kulturelle forskjellene mellom Europa og Asia som gjør at den 

sistnevnte regionen får så stor plass. Det forteller ikke bare at verden utenfor Europa er viktig, 

men at de ikke-vestlige landene er viktige. Forstått slik kan den store dekningen av Asia ha å 

gjøre med at Asia er den regionen utenfor Vesten som er mest «nær». Det er en region som 

både barn og voksne har kjennskap til gjennom populærkultur, idrett, reisemål og matkultur. 

Asia kan slik sett forstås å være «den nære Østen».   

Sakene fra Midtøsten utgjør 10,6 prosent av utenriksdekningen. Dette er regionen som 

i størst grad fremstilles innenfor en samfunnsorientering, gjennom en vektlegging av 

kategoriene krig/konflikt og politikk. Mer enn halve dekningen, 51,6 prosent, er nyheter 

innenfor krig/konflikt, mens 14,8 prosent av nyhetene fra Midtøsten er om politikk. Det viser 

at Junior gjenspeiler konfliktene og de politiske spenningene som kjennetegner denne 

regionen. Selv om Midtøsten dermed fremstår som et veldig konfliktfylt område, er samtidig 

14,8 prosent av dekningen også kultursaker. Deriblant en notis om israelske barn som har 

kledd seg ut for å feire høytiden Purim (25.03.14). Kultursakene veier til en viss grad opp for 

den massive konfliktdekningen, og bidrar med tre ting. For det første belyser kultursakene at 

barn i Midtøsten også kan ha det bra, til tross for at det er mye konflikt og stedvis mange 

flyktninger. Dermed medfører kultursakene også noe håpefullt. Det gjør for det andre at 

Midtøstendekningen får litt mindre dystre og mer positive toner. I deres undersøkelse av 

nederlandske fjernsynsnyheter for barn, hevder Walma van der Molen og de Vries (2003) at 

blandingen av positive og negative nyheter brukes som en bevisst strategi i sendingene. På 
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 Miljøsaker fra Europa utgjør 11 prosent, for Asia 10 prosent. Sport/fritid fra Europa utgjør 18,5 prosent, for 

Asia 19,5 prosent. 
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den måten blir ikke nyhetene bare en remse av hendelser med negativt saksinnhold. Selv om 

det i deres studie gjaldt oppbygningen av fjernsynssendinger, har blandingen av alvorlige og 

positive saker en effekt også i Junior. For det tredje tilfører de mer positive kultursakene et 

mer komplekst bilde av Midtøsten. Redaktør Skedsmo innrømmer at de, med tanke på alt som 

skjer i Midtøsten, gjerne skulle har skrevet mer og oftere om det som skjer der. «[Men så] 

kommer det til et punkt hvor barna er møkka lei og ikke orker å lese mer om det» (intervju 

17.03.15). Utsagnet kan forståes innenfor avisens selvforståtte oppdrag om å tilføre nyhetene 

humør og positivitet. Midtøsten er det området som tradisjonelt sett har høyest kontinuitet i 

norsk utenriksdekning, og som oftest handler oppslagene om krig/konflikt (Simonsen og Eide 

2008, s. 151). Ved å blande alvorlige og mer humørfylte nyheter, er avisen med å motvirke 

det litt ensidige bildet av Midtøsten som ellers dominerer i mediene.  

I likhet med Midtøsten er også Afrikadekningen, som utgjør 8,6 prosent av 

utenriksdekningen, i stor grad samfunnsorientert. Av disse sakene er 31,8 prosent nyheter 

innenfor kategorien krig/konflikt. I tillegg utgjør 22,7 prosent av nyhetene sosiale spørsmål 

mens 18,2 prosent faller innenfor kategorien politikk. Til tross for at også Afrika er et område 

med mye konflikter, er likevel konfliktfokuset mindre belyst i avisen enn konfliktene i 

Midtøsten. En årsak til det kan være at de afrikanske konfliktene får mindre dekning i de 

øvrige nyhetsmediene enn konfliktene i Midtøsten, og dermed er mindre kjente for barn. Det 

kan derfor tenkes at konfliktene i de afrikanske landene ikke alltid dekkes for å forklare 

konfliktorienterte nyheter i andre nyhetsmedier, men kanskje like ofte har en funksjon av å 

fortelle om hvordan det er i enkelte afrikanske land. I tillegg bidrar vektleggingen av sosiale 

spørsmål og politikk til å fremstille et mer mangfoldig og ikke så ensidig bilde av 

verdensdelen, i større grad enn det som er tilfelle for Midtøstendekningen. Samtidig kan 

andelen dekning av krig/konflikt likevel innebære at Junior har en annen prioritering enn 

norsk presse for øvrig. Tornås’ masteroppgave om Afrikadekningen i norske aviser viste en 

nesten halvering i antall saker om krig/konflikt i tidsrommet 1991-2002 (fra 21 til 12 prosent). 

I samme tidsrom økte andelen politiske nyheter fra 14 til 29 prosent (2006, s. 49). Det er 

likevel viktig å huske på at både konfliktsituasjonen og den politiske situasjonen i de 

afrikanske landene endrer seg fra tiår til tiår. Et større fokus på politiske nyheter enn på 

konfliktnyheter i 2002 behøver derfor ikke å innebære at norsk presse har den samme 

prioriteringen i dag.  

Nord-Amerika er den tredje største kategorien når det gjelder områdedekningen, men 

får langt mindre dekning enn Europa og Asia i antall saker. Med tanke på USAs bidrag både i 
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internasjonal politikk og i internasjonal krigføring, og at landet fremdeles har status som en 

stormakt, er det overraskende at Nord-Amerika dekkes såpass mye mindre enn Asia. Nyheter 

fra USA dekkes jevnlig i norske nyhetsmedier ellers, og som stormakt har mye av det som 

skjer i amerikansk politikk og økonomi enten direkte eller indirekte påvirkning på norske 

forhold. Landet kan derfor, i Galtung og Ruges termer, klassifiseres som en elitenasjon. Holm 

et al. (2000) peker på at mange års intensiv dekning av USA dessuten har medført at 

mediebrukere langt på vei «kjenner» både landet og amerikanske politikere og 

kulturpersonligheter, noe han mener har medført en høy grad av identifikasjon (2000 s. 105). 

Selv om Holm tar utgangspunkt i danske aviser på slutten av 1990-tallet, vil jeg hevde at den 

samme graden av identifikasjon og kjennskap til USA også samstemmer med dagens norske 

forhold. Også hos barn gjennom populærkulturen. Tidligere utenriksredaktør i Aftenposten, 

Nils Morten Udgaard, har tidligere fortalt at: «prioritert [i Aftenpostens utenriksdekning] er 

Norges naboområder, USA og konfliktområdet Midtøsten» (sitert i Tornås 2006, s. 50). Slike 

prioriteringer har også kommet til uttrykk i andre kvantitative studier av danske og norske 

aviser (Haahr og Holm 2003; Simonsen og Eide 2008). Det kan tyde på at Junior gjør andre 

prioriteringer enn moderavisen. Særlig med tanke på at regionen i denne undersøkelsen 

inkluderer flere land enn bare USA.  

De amerikanske kontinentene skiller seg fra de andre regionene når det gjelder hvilke 

kategorier det skrives om. Mens Midtøsten og Afrika, som i liten grad skiller seg fra de 

amerikanske kontinentene i antall saker, domineres av konflikt og politikk og dermed en 

samfunnsorientering, er Nord- og Sør-Amerika i stor grad sports- og kulturorienterte. Fra 

Nord-Amerika er i underkant av halvparten av sakene, 48,8 prosent, enten 

kultur/underholdning eller sport/fritid. Det bidrar til å usynliggjøre de mer alvorlige og 

komplekse hendelsene i Nord-Amerika, som politikk eller deres innflytelse og deltagelse i 

krigs- og bistandsarbeid i verden. Fra Sør-Amerika utgjør kategorien sport/fritid alene 48 

prosent av nyhetsdekningen, mens kultur/ underholdning utgjør 16 prosent. Den store 

vektleggingen av sports- og kultursaker fra de amerikanske landene gjør Nord- og Sør-

Amerika til mer ensidige områder, i motsetning til Afrika. En fremstilling som, særlig når det 

gjelder USA, ville vært forventet å være omvendt.  Når så stor plass av dekningen vies sport 

og kultur, gir ikke det bare et skjevt bilde med tanke på tematisk innhold. Det gir også et 

skjevt bilde i form av at sports- og kultursakene i hovedsak er nyheter med positive 

vinklinger, et trekk disse nyhetene også deler med mange av sakene som ikke er om sport 

eller kultur. Det gjør at de amerikanske nyhetene i stor grad er humørskapende, og i liten grad 
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er nyheter som dekker mer kritiske forhold. En hovedvekt av alle sakene befinner seg 

dessuten på Nyheter jorden rundt-sidene, og får dermed en annen funksjon enn nyhetene fra 

Midtøsten og Afrika, som i større grad er plassert i utenriksseksjonen. Fremfor å gi utdypende 

forklaringer på amerikanske forhold, fungerer nyhetene fra Nord- og Sør-Amerika ofte som 

en mer generell orientering om verden, og som en motivator for de andre nyhetssidene lenger 

bak i avisen.   

 

4.3.2 Mest tekst om Afrika og Sør-Amerika 

For å kryssjekke hvilke områder som får mest dekning, er det relevant å se på hvor stor 

tekstmengde de enkelte sakene får. Tabell 4 viser at det er store forskjeller i hvor mye 

spalteplass de forskjellige regionene får og i hvordan regionenes spaltevolum fordeler seg på 

de ulike sjangrene i avisen.  

 

Tabell 4: Områdedekning knyttet til tekstlengde. N = 255 

   

 

Lengde/sjanger 

Totalt Notis Artikkel 10 Spørsmål Reportasje 

Lokalitet Asia 66 3 1 2 72 

Europa 57 3 5 0 65 

Nord-Amerika 30 1 0 0 31 

Midtøsten 23 3 1 0 27 

Sør-Amerika 21 1 2 1 25 

Afrika 18 2 1 1 22 

Oseania 7 0 0 0 7 

Uspesifisert sted 2 4 0 0 6 

Totalt 224 17 10 4 255 

 

Området med størst andel lange saker, er sakene uten noen bestemt lokalitet. Disse er typiske 

miljøsaker, som at mange i verden jobber for å hjelpe utrydningstruede dyr (04.03.14), og om 

økte klimaproblemer knyttet til bilbruk (08.04.14). Miljøsaker, inkludert saker om klima og 

dyr, er av BBC Newsround ansett for å være et tema som mange barn er opptatt av, og som et 

tema hvor det er lett å finne saksspørsmål som barn enkelt kan forstå. Saker om miljø brukes 

derfor for å engasjere barn i nyhetssendingene (Matthews 2007, s. 554f), og har slik en 

motiverende funksjon. At barn identifiseres med en interesse for miljø og dyr kan være med å 
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forklare hvorfor saker om miljø får mye tekstmengde når slike saker dekkes. Samtidig kan det 

være flere andre grunner til at miljøsaker får mye spalteplass. For det første er det et tema som 

også diskuteres mye i den norske offentligheten (Naper 2014, s. 41), ofte med negative 

vinklinger. At mye av den offentlige debatten om klima er negativ, og derfor kan oppleves 

som skummelt for enkelte aldersgrupper, kan være en like stor årsak til at miljø får mye 

tekstplass som en forutsatt interesse hos barn. For det andre er miljø en kategori som 

inneholder like mange komplekse saksspørsmål og debatter som de mer enkle og 

lettforståelige sakene. Blant annet klimatoppmøter og klimarapporter, som ofte får mye 

mediedekning ellers. Ved å gi forklaringer om de mer komplekse miljø- og klimasakene, 

bidrar Junior med en demokratisering av slike kunnskaper. For det tredje er miljø et tema som 

har fått en viktig plass i grunnskolens undervisningsplaner (Utdanningsdirektoratet, u.d.), og 

som også vektlegges gjennom Utdanningsforbundets Klimapris; en pris til skoler som 

engasjerer barn i klimaspørsmål (Utdanningsforbundet 2015). Dermed retter vektingen av 

miljøsaker seg også mot det barn lærer om i skolen.  

Av de stedsspesifikke utenrikssakene er Afrika den regionen som får mest spalteplass; 

18,2 prosent av nyhetene fra Afrika er tekstlange saker. De tekstlange sakene er med å 

bekrefte samfunnsorienteringen som preger Afrikadekningen, og forklarer sosiale spørsmål 

som hva ebola er (21.10.14), samt konfliktorienterte saker som at mange foreldreløse barn i 

krigsrammede Den sentralafrikanske republikk «blir soldater i stedet for å gå på skolen» 

(15.04.14). Den samme samfunnsorienteringen finnes også i de tekstlange sakene fra 

Midtøsten, hvor 14,8 prosent av sakene er tekstlange. I likhet med de tekstlange sakene fra 

Afrika består også mange av de tekstlange sakene fra Midtøsten av sosiale spørsmål, deriblant 

et oppslag om leveforholdene til syriske flyktninger i en leir i Libanon (25.03.14), selv om 

majoriteten av de lange sakene domineres av konfliktstoff. Deriblant om hvorfor det er så 

mye uro i Irak (08.07.14). De tekstlange sakene fra disse to områdene er ikke bare med å 

fremheve samfunnsorienteringen og de dominerende nyhetskategoriene i disse to regionene. 

De større oppslagene viser også at konflikt og sosiale spørsmål er kategorier som i utstrakt 

grad forklares og settes inn i en forståelig kontekst. Det er nyheter som tilrettelegges for barn, 

og som tar barna og nyhetene på alvor. 

Av de sør-amerikanske sakene er 16 prosent større oppslag. Disse oppslagene 

domineres av sosiale spørsmål, deriblant saker om bedre leveforhold i Sør-Amerika de siste ti 

årene (03.06.14), og om indianernes leveforhold i Amazonas (01.07.14). Selv om majoriteten 

av sakene fra Sør-Amerika handler om sport/fritid og kultur/underholdning, er de tekstlange 
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sakene fra denne regionen i stor grad samfunnsorienterte. Det samme trekket viser seg også i 

dekningen av Nord-Amerika. Selv om dekningen av Nord-Amerika i hovedsak består av 

notiser, er den ene artikkelen som finnes i utvalget om barn som jobber på tobakksplantasjer. 

De tekstlange sakene om sosiale spørsmål bidrar for det første til å motvirke det ensidige 

bildet som de mange kulturorienterte nyhetene gir, og tegner et noe mer nøytralt bilde av de to 

verdensdelene enn de humørfylte kultur- og sportssakene gjør. For det andre viser det at de 

tekstlange sakene er mer kritiske og forklarende. Det bidrar til å sette de amerikanske 

kontinentene inn i en mer kontekstuell forståelse, samtidig som de sosiale sakene er med å 

motvirke noe av de mange positive sakene som dominerer dekningen av disse to områdene. 

Til tross for at det er den mest dominerende regionen i utenriksseksjonen, er 91,6 

prosent av de asiatiske nyhetene notiser. Selv om Asia får stor dekning i antall saker, er det et 

område som får lite dekning når det gjelder tekstlengde. Hovedårsaken til denne 

skjevfordelingen mellom antall og lengde er at Asia domineres av kategorier som i hovedsak 

formidles gjennom notiser. Det gjør at notisene bidrar til å usynliggjøre nyhetene om sosiale 

spørsmål, miljø og natur/ulykker, som er de nyhetene som får større tekstplass av de asiatiske 

nyhetene. Nyhetskategorier er likevel ikke i seg selv en forklarende årsak til en slik fordeling 

av tekstlengde. Det viser dekningen av Oseania, som domineres av miljøsaker, men hvor 

samtlige saker er notiser. Oseania er verdensdelen som tradisjonelt dekkes minst i norsk 

presse (Eide og Simonsen 2008, s. 18). Avisen gjenspeiler dermed trenden som dominerer i 

de øvrige nyhetsmediene, noe som kan være med å forklare hvorfor Oseania bare så vidt 

dekkes i avisen. Til tross for kulturell likhet med både Europa og Asia, og en dominerende 

dekning av en kategori som andre steder får mer tekstplass.  

 

4.4 Nyheter fra Norge 

Jeg vil nå drøfte innenriksdekningen i Junior med vekt på å undersøke hvilke landsdeler som 

får størst dekning. Variablene jeg har brukt på innenriksdekningen er Nord-Norge/Trøndelag, 

Vestlandet/Agder, Østlandet og Oslo. I likhet med Aftenposten er Junior en riksdekkende 

avis, men med kontorer i Oslo. Ved å skille mellom Østlandet og Oslo som variabelverdier vil 

det være mulig å se hvor mange saker som er lokalisert til Oslo, og ikke bare til Østlandet 

forøvrig.  
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Tabell 5: Innenriksnyhetene fordelt på områder. N = 123 

 

 Frekvens Prosent Valid Prosent 

Kumulativ 

Prosent 

Sted Oslo 39 31,7 31,7 31,7 

Østlandet 30 24,4 24,4 56,1 

Nord-Norge & Trøndelag 11 8,9 8,9 65,0 

Vestlandet & Agder 11 8,9 8,9 73,9 

Uspesifisert sted 32 26,1 26,1 100,0 

Totalt 123 100,0 100,0  

 

Tabell 5 viser at Oslo er den regionen som får størst dekning, etterfulgt av saker uten 

stedsforankring og Østlandet. Minst dekning får Nord-Norge med Trøndelag og Vestlandet 

med Agder. Det er flere forklaringer på at Oslo-kategorien er så dominerende. For det første 

er politiske saker knyttet til Regjeringen og Stortinget lokalisert til Oslo, selv om disse sakene 

er nasjonalpolitiske saker. Kun én av de totalt åtte politikksakene kodet til Oslo er en sak som 

ikke er nasjonalpolitisk, men kommunal. Ser man bort ifra de nasjonalpolitiske nyhetene vil 

Oslo likevel være den stedsbestemte områdekategorien med flest nyheter, til tross for at 

andelen da minsker ned til 25,2 prosent. For det andre er Junior selv lokalisert til Oslo og 

Østlandet. Selv om avisen dekker nyheter fra hele landet, befester den seg likevel i hovedsak 

som en Østlandsavis. 

Det er både forskjeller og likheter mellom landsdelene når det gjelder hvilke 

kategorier det skrives om. Ekskluderer man de nasjonalpolitiske sakene utgjør 9-10 prosent av 

nyhetene fra de fire stedsspesifikke områdene nyheter om sosiale spørsmål. I tillegg er 

skolesaker den mest dominerende nyhetskategorien for Østlandet (38,5 prosent), Oslo (42,3 

prosent) og Nord-Norge/Trøndelag (36,4 prosent). Selv om skolesaker av den grunn utgjør en 

viktig likhet, utgjør de også en vesentlig forskjell. På den ene siden bekrefter det at skolesaker 

er en prioritert kategori, også i områder som er lenger unna Oslo. På en annen side er det 

ingen skolesaker fra Trøndelag eller Vestlandet/Agder. Det viser at selv om skolesaker dekkes 

i kommuner langt fra hovedstaden, er majoriteten av sakene likevel hentet fra Østlandet med 

Oslo. Østlandsskolene fremstår dermed som viktigere, og særlig viktigere enn skolene fra 

Trøndelag og Sør- og Vestlandet, til tross for at mange av sakene behandler saksforhold som 

er relevante for skoleelever uavhengig av hvor saken er hentet fra. En grunn til denne 

skjevfordelingen kan ha å gjøre med at avisen er Oslobasert, og at det rent redaksjonelt er 
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lettere å dekke skolesaker på Østlandet og i Oslo. Det er også Oslo som i stor grad dominerer 

skolesakene, ettersom sakene fra det mer generelle Østlandet er hentet fra de fleste 

østlandsfylkene og dermed ikke fremhever ett område som mer dominerende enn andre.  

 

4.4.1 Vestlandssport og Oslopolitikk 

I tillegg til at ingen skolesaker er lokalisert til Vestlandet/Agder, skiller også regionen seg ut 

ved å ha den største dekningen av kultur og sport, til sammen 54,6 prosent av 

Vestlandsdekningen. Disse sakene er først og fremst lite komplekse og humørfylte saker, og 

gjør regionen veldig positivt orientert. I tillegg usynliggjøres andre tematikker og hendelser. 

Vestlandet/Agder er likevel en region med et tosidig bilde, skapt ved at 27,3 prosent av 

sakene er fra kategorien ulykker/natur. Deriblant en sak om «flom flere steder på Vestlandet» 

(04.11.14). Regionen inneholder dermed også mer alvorlige saker, selv om disse kommer litt i 

skyggen av sports- og kultursakene. Det er likevel bare temamessig at Vestlandsregionen 

skiller seg ut. Sakene er omtrent likt fordelt på Nyheter jorden rundt, reportasjesidene og 

Nyheter fra Norge, et trekk regionen deler med Nordland/Trøndelag og Østlandet. Det viser at 

ingen av landsdelene, sett bort fra Oslo, vektlegges som mer eller mindre viktige i form av 

plassering.  

 Ettersom de nasjonalpolitiske sakene er lokalisert til Oslo, skiller hovedstaden seg fra 

de andre landsdelene. Nyheter om politikk og skole utgjør i underkant av halve dekningen fra 

Oslo, 48,7 prosent. Om man derimot ekskluderer den nasjonalpolitiske dekningen viser det 

seg at kulturstoffet utgjør den nest største kategorien, med 21,9 prosent av Oslodekningen. 

Orienteringen mot kultur og sport er også tydelig i dekningen av Nord-Norge (til sammen 

36,4 prosent) og Østlandet (36,6 prosent). At mye av innenriksdekningen domineres av sport 

og kultur kan ha flere årsaker. For det første er det tidsaktuelle saker, og passer dermed inn i 

avisen ved å være hendelser som skjer i et her og nå. For det andre er det saker som handler 

om barn og ofte barns mestring av forskjellige aktiviteter. Sport- og kultursakene faller 

dermed innenfor identitetskriteriet, og er saker som er lette å kjenne seg igjen i. For det tredje 

er få av kultur- og sportssakene særegne for et lokalt område. Det gjør sakene mer allmenne 

og lokaliteten mindre viktig. De er derfor saker som barn kan engasjere seg i uavhengig av 

hvor i Norge saken er lokalisert til, til forskjell fra mer forklarende nyheter fra andre 

kategorier. Nyheter som kanskje i større grad ville vært mer lokalt forankret. På den måten 

blir kultur- og sportssakene på nyhetssidene i hovedsak en orientering om Norge, og bidrar til 
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å befeste Junior som en riksdekkende avis. Sammen med skolesakene er de dessuten med å 

forankre en bred representasjon av barn i nyhetene.  

I sakene som ikke er stedsspesifikke er det også en stor andel av allmenne nyheter som 

er relevant for barn i hele landet. Det gjelder i stor grad nyhetene innenfor sosiale spørsmål 

(43,8 prosent) og miljø (21,9 prosent), de to dominerende kategoriene blant ikke-

stedsspesifikke nyheter. Disse sakene er dessuten i stor grad samfunnsorienterte, og forteller 

blant annet om mangel på helsesøstre i norske skoler (11.03.14) og om økende fattigdom 

blant norske barnefamilier (01.04.14), og er således i stor grad nasjonale saker. Nyhetene uten 

lokal forankring viser for det første at Junior både har en samfunnsorientering og en sports- 

og kulturorientering også i innenriksdekningen, i likhet med utenriksdekningen. For det andre 

er de ikke-stedsspesifikke sakene med å forankre Junior som en avis med en stor grad av 

nyheter med allmenn interesse. Særlig om man ser disse sakene sammen med skolesakene og 

sport- og kultursakene, som også har relevans for barn uavhengig av bosted i landet. 

 

4.4.2 Små forskjeller i fordelingen av tekstlengde 

I analysen av utenriksdekningen fant jeg vesentlige forskjeller i hvor mange tekstlange saker 

det skrives om de forskjellige verdensdelene, og at antall tekstlange saker i flere verdensdeler 

ikke gjenspeiler det totale antallet saker i de enkelte regionene. Selv om mye av 

innenriksdekningen tematisk sett er allmenn, er stedsforankring likevel med å tegne opp et 

bilde av Norge. Det er derfor relevant å se hvordan innenriksnyhetene er fordelt når det 

gjelder lengde. Som tabell 6 viser, er det mindre forskjeller mellom de forskjellige områdene 

når det gjelder innenriksdekningen.   

 

Tabell 6: Tabellen viser områdedekningen fordelt på sjanger/tekstlengde. N = 123 

   

 

Lengde 

Totalt Notis Artikkel 10 Spørsmål Reportasje 

Lokalitet Uspesifisert sted 24 2 5 1 32 

Oslo 22 6 0 11 39 

Østlandet 13 10 0 7 30 

Vestlandet & Agder 8 1 0 2 11 

Nord-Norge & Trøndelag 6 3 0 2 11 

Totalt 73 22 5 23 123 
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 Når det gjelder Nord-Norge/Trøndelag, Østlandet og Oslo er det en ganske jevn fordeling 

Med unntak av Vestlandet/Agder er det små forskjeller mellom regionene i fordelingen av 

notiser og tekstlange saker. Nord-regionen og Oslo har begge en liten overvekt av notiser, 

henholdsvis 54,5 prosent (Nord-Norge/Trøndelag) og 56,4 prosent (Oslo), mens Østlandet har 

en liten overvekt av tekstlange saker, med 56,7 prosent. Det viser for det første at det gjøres 

like prioriteringer når det gjelder spalteplass innenfor de enkelte regionene. En årsak til en lik 

prioritering kan være vektleggingen av de tekstlange skolesakene. For det andre viser 

fordelingen av tekstlange saker at nyhetene fra nord får god tekstplass, selv om regionen 

dekkes betydelig mindre enn Østlandet og Oslo. Annerledes er det med Vestlandet/Agder, 

som i antall saker får like stor dekning som Nord-Norge/Trøndelag, men som har en større 

andel notiser. Likevel er det små forskjeller mellom nord og vest, og et større antall enheter 

kunne muligens ha utjevnet denne forskjellen. 

 Områdekategorien med flest notiser, er saker som ikke er knyttet til et stedsspesifikt 

sted. Av de ikke-stedsspesifikke sakene er det bare 25 prosent av sakene som er tekstlange 

saker. Blant disse tekstlange sakene er den store majoriteten Ti spørsmål og svar. Dette er 

saker som forklarer hvem romfolket er og hvor de kommer fra (29.04.14), hvorfor det er 13-

års aldersgrense på Facebook (28.01.14) og «hva er overgrep, og hva gjør jeg om dette skjer 

med meg?» (20.05.14); saker av forklarende art. Det gjør at de tekstlange sakene uten 

stedsspesifikk lokalitet skiller seg fra notisene uten lokalitet, hvor majoriteten av sakene er 

uten særlige forklaringer og kontekstualisering. 

 Oslo er området med flest reportasjer. Hovedårsaken til den store andelen av Oslo-

reportasjer er at mange av disse er skrevet av Junior-journalister, to barn som er invitert til å 

bli med å skrive, og utgjør totalt 45,5 prosent. Mange av disse reportasjene er intervjuer med 

mennesker som ikke er bosatt i Norge, og er lokalisert til hovedstaden fordi selve intervjuet 

foregår i forbindelse med Oslo-besøk.
24

 Blant annet intervjuer med fotballspiller Mats Møller 

Dæhli (10.06.14) og popstjernen Austin Mahone (08.07.14). Det er derfor i hovedsak disse 

reportasjene som bidrar til den store skjevheten mellom Oslo og de andre landsdelene. Sett 

bort ifra sakene til Junior-journalistene utgjør likevel reportasjene lokalisert til Oslo en stor 

andel av reportasjene. Sammen med reportasjene lokalisert til Østlandet, utgjør disse 72,2 

prosent av reportasjene fra Norge. Det gjør at resten av Norge i reportasjesammenheng nesten 

ikke er synlig. I likhet med sakene om sosiale spørsmål og sport er likevel de fleste 

                                                 
24

 I utvalget finner jeg seks slike saker. Fem av disse er lokalisert til Oslo. 



65 

 

reportasjene allmenne, og har i de fleste sammenhenger lite med lokal forankring å gjøre. 

Deriblant en reportasje om åtte år gamle August som er birøkter (16.09.14). At reportasjenes 

lokalitet viser et veldig skjevt bilde av landet kan i likhet med skolesakene ha å gjøre med at 

Junior er forankret i Oslo, og at tilgjengeligheten på saker er enklere og større i områdene 

rundt hovedstaden. 

 Innenriksdekningen viser en dominering av saker fra Oslo og Østlandet på bekostning 

av Nord-Norge/Trøndelag og Vestlandet/Agder. Selv ikke når de to sistnevnte områdene ses 

sammen oppnår de samme frekvens som Østlandet eller Oslo. Junior viser seg dermed å være 

en avis som er ganske lokalt og regionalt forankret. Selv om avisen har samme eier som de 

store regionsavisene i Hordaland (Bergens Tidene), Rogaland (Stavanger Aftenblad) og Agder 

(Fædrelandsvennen) (Schibsted, u.d.), tyder det på at Junior i liten grad samarbeider med de 

andre avisene om lokale saker fra Vest- og Sørlandet. Til tross for at avisen viser et skjevt 

bilde av Norge når det gjelder nyhetenes lokalitet, består avisen likevel av allmenne saker 

som kan engasjere barn på tvers av landsdelene. Det at nyhetene er allmenne bidrar til å skjule 

skjevfordelingen mellom landsdelene. I tillegg er nyhetene, med unntak av Oslo, hentet fra 

flere fylker. Selv om Østlandet er en dominerende landsdel, er det ikke ett fylke som 

dominerer.  

 

4.5 Innenriks og utenriks – forskjeller i dekningen 

Ettersom både innenriksdekningen og utenriksdekningen presenterer et syn på verden, vil jeg 

kort sammenligne innenriks- og utenriksdekningen og peke på noen forskjeller mellom disse 

to delene av avisens nyhetsdekning. Hva er forskjellene når det gjelder hvilke kategorier som 

dominerer, og hva forteller det om nyhetskriteriene? 

 
Tabell 7: Tabellen viser den prosentvise temafordelingen av saker innenfor utenriksnyhetene og 

innenfor innenriksnyhetene. N = 378. 

 

 

Område 

Utenriks 

Antall 

Utenriks 

Prosent 

Innenriks 

Antall 

Innenriks 

Prosent 

Kategori Sport & fritid 50 19,6 19 15,4 

Politikk 55 21,6 11 8,9 
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Kultur & underholdning 39 15,3 16 13 

Sosiale spørsmål 21 8,2 22 17,9 

Miljø 24 9,4 12 9,8 

Skole & utdanning 9 3,5 26 21,1 

Krig & konflikt 29 11,4 3 2,4 

Ulykker & natur 12 4,7 4 3,3 

Kriminalitet 4 1,7 2 1,6 

Økonomi 0 0 1 0,8 

Annet 12 4,7 7 5,7 

 Totalt 255 100 123 100 

 

Til tross for at Junior er en Oslobasert avis, er majoriteten av nyhetene utenrikssaker. Den 

største nyhetskategorien når det gjelder utenriksnyhetene er politikk, etterfulgt av sport/fritid. 

Til sammen utgjør disse to kategoriene mer enn 40 prosent av utenriksdekningen. Den 

politiske dekningen fra andre steder er på den måten med å forankre det internasjonale i 

avisen. Når det gjelder innenriksdekningen er de største kategoriene skole/utdanning, og 

sosiale spørsmål, til sammen 39 prosent av innenriksdekningen. Slik er skoledekningen med å 

forankre det nasjonale i tillegg til at disse sakene er med å befeste Junior som en avis for barn 

i skolealder.  

At nasjonale- og internasjonale saker domineres av forskjellige kategorier gjør at 

utenriks- og innenriksnyhetene får forskjellige funksjoner. For det første befinner mye av den 

mest prioriterte utenriksdekningen seg på sidene under Nyheter jorden rundt, og fungerer i en 

viss grad som motivasjon til videre lesning, mens mye av den mest prioriterte 

innenriksdekningen er plassert i innenriksseksjonen. For det andre er den mest prioriterte 

innenriksdekningen saker som i større grad har mer direkte innvirkning på barns hverdag, til 

forskjell fra den mest prioriterte utenriksdekningen, som i langt større grad er med å tegne et 

oversiktsbilde over verden. For det tredje fremstår innenriksdekningen i noe større grad enn 

utenriksdekningen som mer samfunnsorientert, i og med at sport og kultur dekkes mindre 

innenriks enn utenriks. I tillegg innebærer de tematiske forskjellene også noen forskjeller i 

hvilke nyhetskriterier som vektlegges. Ettersom sport/fritid generelt sett ofte ledsages av 

«morsomme» eller «kule» bilder, gjør det at bildekriteriet for disse sakene kan ses som mer 

avgjørende enn bildekriteriene i andre kategorier. Til forskjell faller de norske skolesakene i 

mye større grad innenfor vesentlighetskriteriet. Felles for både utenriks- og 

innenriksdekningen er at barn settes inn i en større sammenheng, enten i en 

verdenssammenheng eller i en nasjonal skolesammenheng. I tillegg er både skolesakene og 
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sportssakene med å vektlegge identitet som et viktig kriterium, mens sosiale spørsmål og 

politikk i hovedsak er (dags)aktuelle saker.  

 

4.5.1 Skolesaker: Løsningsorientert og bildeorientert 

Det er likevel ikke bare forskjeller i hvilke nyhetskategorier som prioriteres mest. Det er også 

forskjeller i hvor mye hver enkelt nyhetskategori dekkes, samt forskjeller i sakenes innhold og 

lengde. Skole, som er det mest prioriterte temaet i innenriksdekningen, er et av de minst 

prioriterte temaene i utenriksdekningen. Og av skolesakene i utenriksdekningen er det bare én 

tekstlang sak, til forskjell fra innenriksdekningen der majoriteten av skolesakene er tekstlange 

saker. Skole er med andre ord godt prioritert i Norge, men lite prioritert i utenriksdekningen. 

Redaktørens utsagn om at skolesaker er prioritert, gjelder dermed kun deler av 

nyhetsdekningen. En forklaring på det er at en stor del av skoledekningen er løsningsorientert. 

Det gjør at skolesaker fra utlandet, hvor skolen gjerne er organisert annerledes, fort blir 

irrelevant. 

Det er flere forskjeller i hvilke typer skolesaker som dekkes. Skolesakene fra Norge 

handler i hovedsak om elevenes skolehverdag, og tar for seg saksspørsmål som leksefrie 

skoler (11.02.14) og skoler som tilbyr ekstra mange timer med svømmeundervisning 

(28.01.14). Skolesakene i utenriksdekningen har innholdsmessig et mer sammensatt innhold 

enn innenrikssakene. Noen saker er i stor grad forklarende og kontekstuelle, og forteller om at 

ikke alle barn i Pakistan får gå på skole (24.06.14), og at mange barn i USA går i 

følgegrupper til skolen for å få en tryggere skolevei (03.06.14). De forklarende skolesakene 

skaper en orientering ut mot verden, og er sammen med de politiske sakene med å sette 

leserne inn i en større sammenheng. Samtidig er det blant skolesakene også nyheter om 

russiske barn som besøker et vitensenter (09.09.14) og lærere i Jerusalem som overrasker 

klassen sin med mange ballonger (11.02.14). Dette er en type saker der bildene som ledsager 

notisene fremstår som viktigere enn saken i seg selv. Ved å bruke «morsomme» eller 

fargerike bilder er disse sakene med å tilføre avisen humør og positivitet. Denne typen 

skolesaker kan dermed forstås å ha samme funksjon som sakene om sport/fritid, og fungerer 

som døråpner til resten av nyhetene. De forskjellige typene av skolesaker viser dermed at 

disse sakene har flere funksjoner i avisen, og gjør at de skiller seg litt ut fra de andre 

kategoriene, som i større grad er mer homogene i sin funksjon.  
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4.5.2 Politikk: Lover og regler og et bilde på verden 

Mens politikk er den mest prioriterte saken i utenriksdekningen, er den langt mindre prioritert 

når det gjelder innenriksnyhetene. Det gjelder både temaets frekvens og nyhetenes 

tekstlengde. Det er også flere forskjeller mellom de politiske sakene. De nasjonalpolitiske 

nyhetene er i hovedsak nyheter om lover og regler som er diskutert eller vedtatt i kommunene, 

Regjeringen eller i Stortinget. Saker som hvorvidt kommunene skal få lov til å forby tigging 

eller ikke (29.04.14), og om butikkene skal få lov til å ha søndagsåpent (08.07.14). Nyheter 

som forteller om innholdet i politikken, og som er av en mer reell konsekvens for barns 

familier og hverdag. Til forskjell handler i hovedsak de internasjonale politiske nyheter om 

valg, politiske demonstrasjoner og statsbesøk. Blant annet at Kinas president har vært på 

statsbesøk til Sør-Korea, «som han gjerne vil samarbeide med. Det liker ikke Nord-Korea» 

(08.07.14), og at cataloniere demonstrerer for en løsrivelse fra Spania (16.09.14). Nyheter 

som i stor grad er hendelsesorienterte, og som forteller om hva som skjer på den 

internasjonale politiske arenaen. Hendelser som har mindre direkte relevans for barn i Norge, 

men som gir innblikk i hvordan det er andre steder i verden, og som dermed er med å sette 

verden som sentrum i nyhetsdekningen. Flere av de internasjonale nyhetene blir også mer 

forklart enn de innenrikspolitiske sakene, noe som er med å fremheve de internasjonale 

sakenes orienterings- og læringsverdi. Det gjør at de politiske sakene innenriks og utenriks, i 

likhet med skolestoffet, har forskjellige funksjoner.  

At de politiske hendelsene har forskjellige funksjoner i innenriks- og 

utenriksdekningen kan muligens forklare skjevheten i dekningen av disse hendelsene. Avisen 

fremmer en forståelse om at politisk innhold ikke er interessant for barn å lese om, til tross for 

den store dekningen av nettopp politikk. Et syn som for det første er fremmet gjennom 

mangelen på en større innenrikspolitisk dekning, og for det andre i fremstillingen av den 

internasjonale politikken som hendelsesbasert og med et lite nærvær av eksplisitt politisk 

innhold. En annen mulig faktor kan også være et ønske om å være politisk nøytral, og at 

politiske hendelser fra andre steder av den grunn virker å være mindre problematisk å dekke. 

Med unntak av en notis om at Jonas Gahr Støre kanskje blir ny leder i Arbeiderpartiet, er 

ingen av de innenrikspolitiske nyhetene knyttet til politiske partier. Junior fremstilles av den 

grunn som en avis uten ønske om en politisk forankring.   
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4.6 Oppsummering 

Analysene av Junior demonstrerer for det første en stor dekning av politiske nyheter, 

sport/fritid og kultur/underholdning. Mange av sakene fra de to sistnevnte kategoriene er 

plassert under vignetten Nyheter jorden rundt, og ledsages ofte av «morsomme» eller «kule» 

bilder. Bilder som brukes for å motivere leseren til å lese videre i avisen, samtidig som de er 

med å sette an tonen i avisen ved å være positive og gjerne humørfylte. Den samme 

funksjonen har også flere av utenriksnotisene om skole. At så mange saker har en slik 

engasjerende funksjon, særlig gjennom bildebruken, er med å vise at bilder er et viktig 

kriterium i avisen. Ikke bare for å sette an en tone, men også som en inngang til saker som 

barn ikke nødvendigvis finner så veldig interessante. 

For det andre har flere av de politiske sakene en lærings- og orienteringsverdi, likeså 

mye som en informasjonsverdi. Det er forklarende saker hvor konteksten som gis er likeså 

viktig som selve hendelsen det berettes om. Flere av de politiske nyhetene forklares gjennom 

formen Ti spørsmål og svar, men læringsverdien finner jeg også i mange av notisene. Dermed 

er redaksjonen i Junior med på å utvide notissjangeren når det gjelder politiske nyheter. I 

tillegg finner jeg saker fra andre kategorier som i større grad er av en læringsverdi enn av en 

nyhetsverdi. Det gjelder særlig sakene om økonomi.  

Mens sport/fritid og kultur/underholdning brukes for å engasjere barna, ser det ut til at 

politiske nyheter brukes som en orientering om verden. De utenrikspolitiske sakene, som i 

stor grad dominerer de politiske nyhetene, forteller i hovedsak om statsbesøk, valg og 

demonstrasjoner. Saker som i utgangspunktet virker å ha liten relevans for barn i Norge, men 

som likevel gir et blikk ut i verden. 

Formidlingsstrategier som brukes i andre nyhetsmedier for barn, er også å finne i 

Junior. Deriblant brukes det ofte en positiv vinkling i sakene. Det er særlig tydelig når det 

gjelder kriminalsakene, hvor alle sakene forteller at det gikk bra til slutt. En lignende strategi 

finner jeg også i dekningen av Midtøsten, hvor lettere og positive saker blandes inn med de 

tyngre sakene som krig/konflikt og politikk. Samtidig er det også en tydelig positivitet i 

innenriksartiklene om skole, som i mange tilfeller bygges på malen før-nå. Før var det 

slik/mange steder er det slik, men denne skolen har gjort noe/gjør noe med problemet. 

Mens innenriksdekningen består av flere likheter, både i tematisk dekning og i antall 

lange saker, er det større forskjeller i utenriksdekningen. Mens det skrives mye om politikk 

fra Europa og Asia, handler majoriteten av sakene fra Nord- og Sør-Amerika om sport/fritid 

og kultur/underholdning. Mange av disse sakene fungerer mest for å engasjere og motivere til 
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videre lesing, og får dermed en lavere nyhetsverdi enn sakene fra andre steder i verden. Den 

tematisk sett tyngste dekningen finner jeg i områdene Midtøsten og Afrika, hvor nyhetene 

domineres av krig/konflikt, politikk og sosiale spørsmål.  

Skolesaker får liten dekning i det totale antallet nyheter, og får lite dekning i 

utenriksdelen, men er den mest prioriterte kategorien i innenriksdekningen. De fleste av de 

norske skolesakene er tekstlange saker, og handler om ulike tiltak og prioriteringer ved skoler 

rundt omkring i landet. Til forskjell består skolesakene i utenriksmaterialet av notiser, med 

unntak av én sak, som innholdsmessig handler om skolebarn og ikke om hvordan skolen 

fungerer andre steder i verden.  
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5 Diskursanalyse 

I forrige kapittel viste jeg at Junior prioriterer et bredt spekter av saksfelt, og at avisen 

omfatter både lokale, nasjonale og internasjonale tematikker. I dette kapittelet vil jeg gå 

nærmere inn på selve nyhetsformidlingen og avisens bruk av journalistiske virkemidler, 

inkludert språk og bildebruk, ved hjelp av en diskursanalytisk tilnærming. Gjennom tre 

tekstanalyser vil jeg se på avisens kildebruk, hvilke roller barn og voksne tildeles, og hvordan 

tekstene skaper verdisyn, narrativer og diskurser. For å få et bredt blikk på Juniors tekster vil 

jeg analysere en utenriksartikkel, en innenriksartikkel og en reportasje. Tekstene er delvis 

valgt ut på bakgrunn av innholdsanalysen og delvis ut ifra en mer generell innsikt i arbeidet 

med kodeboken og kodingen av sakene. I tillegg er utenriksartikkelen delvis valgt ut med 

bakgrunn i tidligere forskning på nyheter for barn. Analysene brukes for å belyse oppgavens 

spørsmål om hvordan barn representeres i avisen.  

 

5.1 Utenriksartikkelen i Junior 

Innholdsanalysen viste at nyheter om krig/konflikt
25

 er prioriterte saker når det gjelder nyheter 

fra Midtøsten og Afrika. Det er også en av de kategoriene som i lengde får mest dekning når 

det gjelder utenriksdekningen. Til forskjell fra mange av de andre kategoriene i 

utenriksdekningen har de fleste artiklene om krig/konflikt barn som aktører i teksten. 

Artikkelen Sluttet på skolen for å finne mat (27.05.14) handler om borgerkrigsrammede Sør-

Sudan, og er skrevet av Heidi Skarnes som på det daværende tidspunktet var fast ansatt i 

Junior-redaksjonen. Til tross for at redaksjonen ikke har egne utenrikskorrespondenter, 

produserer de likevel egne saker om det som skjer andre steder i verden. Deler av den valgte 

saken er basert på en artikkel fra organisasjonen Redd Barna, «5 millioner med akutt 

nødhjelpsbehov i Sør-Sudan», og enkelte skildringer og sitater i teksten er hentet fra Redd 

Barna-artikkelen. I tillegg til å fortelle om tilstanden i Sør-Sudan forteller artikkelen også om 

et FN-møte som fant sted i Oslo uken før. Her ble det diskutert hvordan FN-landene kan 

hjelpe flyktningene fra borgerkrigen i Sør-Sudan, og det er nettopp i omtalen av dette møtet at 

artikkelens aktualitet ligger. 

                                                 
25

 Saker som omhandler flyktninger, flyktningleirer, megling, tilstander i krigsområder, fredsbyggende arbeid 

samt økonomisk og materiell bistand og hjelpearbeid. 
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Artiklene i Juniors utenrikssider er tydelig satt inn i en verdenssammenheng ved at det 

ofte brukes kart eller en liten globus for å fortelle hvor i verden nyheten er hentet fra. I tillegg 

brukes det alltid en faktaboks om det aktuelle landet. Disse faktaboksene forteller hvordan 

flagget ser ut, hvor mange som bor i landet, hvilket språk de snakker der, og en liten fakta 

under overskriften «Verdt å merke seg». I Sluttet på skolen for å finne mat (27.05.14) får vi 

vite at «Tidligere var Sør-Sudan en del av Sudan. Men 9. juli 2011 ble Sør-Sudan et eget 

land». Disse elementene er med på å sette artiklene inn i en forklarings- eller læringsdiskurs. 

Faktaboksen er ikke nødvendigvis vesentlig for saken i seg selv, men setter saken inn i en 

geografisk og kulturell sammenheng. 

I tillegg til faktaboksen om Sør-Sudan er det også brukt en forklaringsboks som i to 

punkter oppsummerer situasjonen i landet. Disse to punktene er, sammen med den øvrige 

faktaboksen, med på å gi en ramme rundt saken. Boksen har tittelen «Krigen i Sør-Sudan», og 

skiller seg fra de andre elementene i oppslaget ved å være fargelagt i lys blått. Boksen 

forklarer at:  

 

Siden desember i fjor har det vært konflikt mellom de som støtter presidenten og de som støtter 

visepresidenten i landet.  

Over én million mennesker har flyktet. Mange har flyktet til andre byer i Sør-Sudan, mens noen har 

flyktet til andre land.   

  

Et vanlig trekk ved nyheter for barn er at produsentene skaper en ramme som barn kan forstå 

en konflikt innenfor (Strohmaier 2007). Selv om det også brukes slike forklaringsbokser i 

annen journalistikk, med en voksen målgruppe, er slike forklaringer typisk for artiklene i 

Junior. De plasseres også alltid på høyre side i oppslaget, hvor de har sin egen «faste plass», 

sammen med elementer som blant annet kart, uthevede sitater, ordforklaringer og bilder. Det 

som til sammen kan beskrives som artiklenes visuelle side. Den visuelle siden er med på å 

danne føringer for artiklene, og etablerer den forklaringsdiskursen og den forklarende 

vinklingen som er gjennomgående i Junior. 

 

5.1.1 Fra et barns perspektiv 

Sluttet på skolen tar utgangspunkt i to barn, søstrene Nyagoa og Nyanthor, og deres 

leveforhold i Sør-Sudan. «-Her er det ingenting å spise, bare bær og blad fra skogen, sier 

Nyanthor». Fortellingene om de to jentene utgjør det første av to fokus i artikkelen. Deretter 
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får vi vite at FN har hatt et møte for å diskutere nødhjelpsarbeidet i landet. «-FN har regnet ut 

at de som bor i Sør-Sudan, trenger over ti milliarder kroner for å få det bedre [forteller Bernt 

Apeland i Unicef]». At fortellingen om Nyagoa og Nyanthor kommer først, er med å 

konkretisere saken. De eksemplifiserer hvordan det er å leve i et land rammet av borgerkrig. 

Å leve i et område rammet av krig kan være vanskelig å forstå fordi slike hendelser er så langt 

utenfor vår egen virkelighetserfaring. At noen må lete etter mat og ikke lenger kan gå på 

skole, er lettere å forstå. Det er mindre abstrakt, selv om også det er utenfor våre egne 

erfaringer. 

 En typisk tekstnorm ved nyhetstekster er idealet om fallende viktighet; det viktigste i 

artikkelen forklares først (Hågvar 2007, s. 64). I Sluttet på skolen plasseres derimot nyheten til 

slutt. Det betyr ikke at resultatet av FN-møtet ikke er viktig, men det forteller noe om avisens 

måte å være forklarende på. Historien om Nyagoa og søsteren skaper en inngang til selve 

nyheten. Deres historie er både med å skape en interesse, de må leve på «bær og blad fra 

skogen», og de utgjør en forklarende ramme. Mange familier har «flyktet fra konflikten i 

landet» og «nå leter de etter mat i naturen», akkurat som Nyagoa og Nyanthor. Derfor vil FN, 

som «blant annet arbeide[r] for fred», hjelpe alle de som er berørt av borgerkrigen. Samtidig 

er denne måten å strukturere artikkelen på en formel som går igjen i mange av Juniors 

artikler. Brødteksten handler i stor grad om å sette nyheten inn i en kontekst. Først ved å gi 

leseren et konkret eksempel: Nyagoa og Nyanthor er barn og borgerkrigsflyktninger. De får 

ikke gå på skole og må lete etter mat i naturen. Deretter får vi vite noe om tilstanden i landet 

mer generelt: «Mange har det som Nyagoa og Nyanthor». Til slutt får vi vite at FN-landene 

har gitt penger for å hjelpe flyktningene med blant annet mat, drikke og medisiner. 

 En vesentlig strategi i nyheter for barn, er å skape identifikasjon (Davies 2007). Ved å 

åpne artikkelen med fortellingen om Nyagoa og Nyanthor, skapes det et barns perspektiv på 

hendelsene i Sør-Sudan. Både ved at de etableres som hovedpersoner i ingressen: «Søstrene 

Nyagoa (9) og Nyanthor (12) har sluttet på skolen for å hjelpe familien med å finne mat», og 

ved at Nyanthor siteres med et direkte sitat aller først i brødteksten. Hun er den første 

stemmen vi får høre i brødteksten. Dermed gjøres også deres historie til det viktigste i 

oppslaget. Walma van der Molen og de Vries (2003) hevder et slikt perspektiv brukes av 

barnenyhetsprodusenter for å gjøre nyheter mer forståelig og tilgjengelig for barnelesere. Ved 

å representere en nærhet i form av alder, inviteres leseren inn i fortellingen om søstrene.  
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5.1.2 Positive undertoner 

Et typisk trekk ved nyheter for barn er å vise til noe som er positivt (Matthews 2009b; Walma 

van der Molen og de Vries 2003). Slike positive toner kommer også til uttrykk i Sluttet på 

skolen. Ved å legge resultatet av FN-møtet til slutt i artikkelen gir det hele saken en positiv og 

optimistisk slutt. Det er krig og mange er fattige, men nå har FN samlet inn masse penger som 

skal brukes for at de som bor der skal få det bedre. «Pengene skal brukes til mat, rent vann, 

medisiner, telt, presenninger og skolemateriell». Barna har kanskje ikke mat eller muligheter 

til å gå på skole akkurat nå, men snart blir det kanskje bedre. En slik positiv retning 

presenteres allerede i ingressen. «Søstrene Nyagoa (9) og Nyanthor (12) har sluttet på skolen 

for å hjelpe familien sin med å finne mat. [Men] Nå prøver verdens ledere å samle inn penger 

til de som bor i Sør-Sudan, der det er borgerkrig». Bruken av «verdens ledere» peker mot at 

hele verden er med og hjelper. Nå har FN fått inn «over syv milliarder kroner», slik at sør-

sudanerne på flukt skal få det bedre. En slik vinkling kan tyde på at Junior skiller seg fra 

annen dekning av krig/konflikt, som ofte preges av negative nyheter, elendighetsbeskrivelser 

og katastrofer (jf. Simonsen og Eide 2008, s. 130). I tillegg peker den positive vinklingen 

tydelig fremover i tid. Det har ikke vært så bra før, og det er ikke så bra nå, men om ikke lenge 

blir det trolig bedre.  

 En positiv vinkling kommer også til uttrykk i bildebruken. Hovedbildet utgjør mer enn 

halve siden på oppslagets første side, og viser ni år gamle Nyagoa som «plukker blader fra 

bakken som familien kan spise» (bildetekst). Det ser grønt og frodig ut, ikke slik man 

forventer å se i et område fullt av flyktninger. Bakken hun står på er grønn av gress og blader, 

og i bakgrunnen ser man blå himmel og et stort, grønt tre. Det gjør at fotografiet som helhet 

får noe håpefullt over seg, og setter en tydelig ramme for artikkelen som helhet. Dermed 

belyser bildet også tekstens verdier. Det er det håpefulle som skal fremheves. Samtidig er det 

et artikkelbilde som tydeligere peker på en positiv vinkling enn hovedbildene i andre Junior-

artikler om krig/konflikt, nettopp på grunn av fargene. Som hovedbilde, og det første vi ser, 

fungerer dessuten bildet som en inngang til brødteksten. I tillegg til å plasseres innenfor en 

ramme som er håpefull, gjøres også Nyagoa til den viktigste visuelle stemmen i artikkelen.  
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Hovedfotografi av Nyagoa som plukker blader som familien kan spise (Aftenposten Junior 27.05.2014).  

 

Krig skaper bilder. Den gjøres visuell gjennom fotografier i mediene, som bruker bilder for å 

fortolke det som skjer i krigen (Zelizer 2004, s. 116). I tillegg eksisterer det en kollektiv 

forståelse av at fotografiet skildrer verden «slik den er», samtidig som mediene ofte bruker 

gjenkjennelige motiver for å illustrere og fortelle hva en krig gjør (Zelizer 2004, s. 121). Krig 

forstås dermed som død, fattigdom og sult, fordi det er slike bilder mediene viser oss. Ved å 

trekke på mer optimistiske toner i hovedbildet skaper avisen en motsats til den visuelle 

krigsdekningen ellers i mediene, samtidig som det er mulig å kategorisere bildebruken 

innenfor en beroligende strategi. Med det mener jeg at bildet i mindre grad har potensiale til å 

vekke bekymring hos barn som leser avisen. Vi får vite at barn i Sør-Sudan mangler mat å 

spise, men ved å unngå å vise tydelig utsultede barn, et mye brukt ikon i medienes dekning av 

sult, blir det visuelle mindre skremmende. Vi ser at Nyagoa leter etter mat, men vi ser ikke 

sulten. Dermed virker fremhevingen av det håpefulle også å være beskyttende.  

 I journalistikken er bildenes denotasjon, det vi ser, gjerne forstått å være det viktigste 

(Zelizer 2004, s. 117). Likevel har alle bilder en konnotativ side, noe som utfordrer 

journalistikkens forståelse av denotasjonen som mest avgjørende. Et fotografi som særlig 

utfordrer den rene denotasjonen i Sluttet på skolen, er et bilde av Valerie Amos og Børge 

Brende fra FN-møtet på oppslagets andre side. Dette bilde har først og fremst en symbolsk 

betydning. Amos og Brende representerer «verdens ledere», og symboliserer dermed hjelpen 
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som er på vei. En viktig funksjon ved fotografiet er derfor dets dokumentasjon/verifikasjon av 

FN-møtet som artikkelen forteller om.  

Som en motsats til de to første fotografiene, skiller oppslagets tredje bilde seg ut. 

Dette fotografiet er i mindre grad av en positiv art, og er et bilde som man i større grad 

forventer å se i en nyhetsartikkel om sult/fattigdom. Mens de to første bildene tilfører 

artikkelen håp, viser det siste fotografiet i større grad en realitet. I så måte kan vi forstå 

bildets funksjon som en del av avisens oppdrag som nyhetsformidler; bildet forteller i større 

grad om hvordan det er å leve i Sør-Sudan. Bildet er tatt ved stedet der søstrene og familien 

bor, og viser Nyanthor som sitter under et blikktak med presenninger foran. Til forskjell fra 

hovedbildet er bildet av Nyanthor tatt fra en større avstand, og skaper med det også avstand til 

jenta som er avbildet. Avstanden som bildet skaper gir et rom for noe beskyttende hos leseren. 

Inntrykket av fattigdommen blir ikke så overveldende. Vi får se hvordan søstrene har det, men 

vi inviteres ikke inn i hjemmet deres.  

 

Artikkelbilde av Nyanthor fra der familien bor (Aftenposten Junior 27.05.2014). 

 

Til forskjell fra hovedbildet, passer ikke fotografiet av Nyanthor like godt inn i historien som 

fortelles. Mens hovedbildet er en visualisering av det brødteksten forteller, de må lete etter 

mat i naturen, er det lille fotografiet av Nyanthor en illustrasjon på det brødteksten ikke 

forteller så mye om; en visuell utvidelse av det verbale. Mens store deler av artikkelen danner 

en håpsdiskurs skaper bildet av Nyanthor i større grad en realitetsdiskurs, og forteller at: selv 

om redaksjonen velger å peke på håp og det som er positivt, så betyr ikke det at det ikke 

finnes en realitet som kan fremstå som mindre håpefull. Denne kontrasten mellom 

fotografiene understrekes også av aktørperspektivet i bildene. Mens Nyagoa i hovedbildet er 

aktiv/handlende, er Nyanthor passiv. I tillegg er kameravinkelen i hovedbildet slik at vi ser 

opp på Nyagoa, mens vinkelen i fotografiet av Nyanthor gjør at vi ser ned på henne. Det nære 



77 

 

bildet av Nyagoa ber ikke om sympati, mens avstandsbildet av Nyanthor i større grad vekker 

sympati. Det er med på å gjøre fotografiet av Nyanthor mer stereotypisk med tanke på den 

mer generelle nyhetsdekningen av sultkatastrofer (jf. Moeller 2002; Ponte 2007).  

 En strategi som er brukt i formidlingen av traumatiske nyheter til barn, er fraværet av 

bilder som kan virke skremmende (Walma van der Molen og de Vries 2003). Det forteller at 

bildebruken i nyheter for barn spiller en viktig rolle i hvordan nyheter som krig/konflikt 

formidles. Sluttet på skolen befinner seg i balansepunktet mellom det å skulle opplyse og 

beskytte barn. Ved å fortelle og forklare om borgerkrigen i Sør-Sudan, formidler avisen en 

holdning om at slike nyheter også er vesentlige for barn. Men gjennom en ramme som tydelig 

viser til noe positivt og håpefullt, og som også tydelig peker fremover i tid, blir også det som 

ikke er så positivt pakket litt inn. Det håpefulle og positive både åpner, gjennom hovedbildet, 

og slutter artikkelen. Dermed blir realiteten som representeres gjennom bildet av Nyanthor 

også en mer symbolsk realitet, nettopp fordi bildet av Nyanthor er mer symbolsk i seg selv.  

 

5.1.3 Barn er aktive aktører 

Ser man på medienes dekning fra krigsområder mer generelt presenteres barn først og fremst 

som passive individer (Davies 2008; Ponte 2007). De er symboler på det som skjer, men har 

ingen egen historie. Særlig blir fargede barn representert innenfor tydelige stereotypier for å 

illustrere hva nyheten handler om (Olson og Rampaul 2013). I denne saken presenteres begge 

søstrene med navn og bilder, i tillegg til at den ene søsteren kommer til med direkte sitater i 

brødteksten. Dermed gjøres jentene i større grad til subjekter i saken, heller enn til passive 

objekter. Særlig den gjentagende bruken av navnene deres gjør at de opptrer mer som 

subjekter. Det er Nyanthor som har snakket med Redd Barna, som Junior har hentet sitater og 

skildringer fra, og det er Nyagoa og Nyanthor som har flyktet med familien sin. Vi erfarer 

dem også i større grad som subjekter når journalisten velger å ramse opp familien deres: 

«Sammen med lillebroren, mammaen og bestemoren har Nyagoa og Nyanthor flyktet fra 

konflikten i landet». Dette valget gjør at vi kommer nærmere Nyagoa og Nyanthor som 

aktører i teksten, ettersom vi ser dem mer som barn. Det skaper en likhet mellom dem og oss i 

Norge. I tillegg gir «mamma» og «bestemor» bestemte konnotasjoner. Det er noen som passer 

på og trøster og gir omsorg. Lignende konnotasjoner gjelder bruken av «søsteren/søstrene», 

som gjentas tre ganger i artikkelen: «Søstrene Nyagoa og Nyanthor». Slik understrekes det at 

jentene ikke er alene. 
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 Tørnbys (2009) analyse av barns roller i norsk presse viste at barns utsagn i mange 

tilfeller er irrelevante for selve saken. Barn kommer til orde for å spille rollen som små og 

søte, men har ikke egentlig noen selvstendig verbal funksjon. I Sluttet på skolen er barna 

derimot gjort til viktige aktører. Historien deres gjør barna til hovedpersoner i artikkelen, selv 

om vi kun får høre om dem i starten. Som nevnt tidligere er Nyanthor den første stemmen vi 

ser i brødteksten. Forstått med utgangspunkt i prinsippet om fallende viktighet, gjør det 

Nyanthor til den viktigste stemmen i artikkelen, og understreker på den måten en holdning i 

teksten om at barn har en viktig stemme. I tillegg er Nyanthor også stemmen som avslutter 

historien om søstrene. Det gjør henne en aktiv bidragsyter i det som fortelles. Det er ikke bare 

en historie om de to søstrene. Barna gjøres dessuten til aktive aktører i bruken av presens, og 

er dermed hverken passive i ord eller handling. Jentene «leter […] etter mat i naturen», og 

Nyagoa «plukker blader fra bakken, mens storesøsteren drar ned døde grener fra et tre» (mine 

kursiveringer). Selv om barna på mange måter er ofre for de omstendighetene de lever under, 

fremstår de likevel ikke bare som sårbare og hjelpeløse barn, en fremstilling som utgjør den 

mer typiske offerdiskursen i annen nyhetsdekning om barn i vanskelige situasjoner (jf. Greer 

2007). 

 

5.1.4 De voksne forklarer 

Mens barna i artikkelen forteller om hvordan de har det, er det voksne aktører som forklarer 

situasjonen. De tildeles dermed en annen rolle og funksjon. Selv om Nyanthor er den første 

stemmen vi leser i teksten, er mye av fortellingen forklart av journalisten.  

 

Sør-Sudan er bare tre år, og er verdens yngste land. Siden før jul har det vært uro i landet. Over én 

million mennesker har flyktet. Sammen med lillebroren, mammaen og bestemoren har Nyagoa og 

Nyanthor flyktet fra konflikten i landet. Nå leter de etter mat i naturen.  

 

Journalistens stemme etablerer dermed både forklaringsdiskursen og den rammen som vi 

forstår søstrenes historie innenfor. Dermed gir hun også historien en funksjon. Fortellingen til 

Nyagoa og Nyanthor handler ikke bare om hvordan det er å være barn i Sør-Sudan. Historien 

fungerer også som en forklaring på hvorfor FN vil bruke penger på å hjelpe disse barna.  

Det er Bernt Apeland fra Unicef som i artikkelen forteller mer om leveforholdene i 

Sør-Sudan. Han forklarer det som skjer, både når det gjelder Sør-Sudan og FN-møtet, og det 
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er Apeland som verifiserer skildringene av familien og sitatene til Nyanthor. Om Nyanthor og 

familien hennes får vi vite at de «har sluttet på skolen for å hjelpe mammaen med å finne 

mat», og om de «ikke finner ved å selge, blir det ingenting å spise». Deretter forteller lederen 

av Unicef at «mange barn i Sør-Sudan har det som Nyagoa og Nyanthor». «Mange er fattige, 

så det er veldig mange barn som ikke går på skole der», og «veldig mange har ikke nok mat» 

på grunn av borgerkrigen. Selv om Apeland etableres som en ekspert, er han med disse 

gjentagelsene også med på å verifisere Nyanthors utsagn, og bidrar dermed til å gi henne en 

større autoritet.  

Lederen av Unicef er den aktøren som tildeles mest plass i brødteksten. Halve 

brødteksten er direktesitater av ham. Det er Bernt Apeland, og ikke journalisten, som forteller 

om årsaken til FN-møtet og utkommet av dette møtet. Det gir ham en rolle som ekspert, 

samtidig som hans rolle belyser vektleggingen av forklaringene i saken. Unicef-lederen er 

også den som kommer med ny informasjon, til forskjell fra Nyanthor som er mer repeterende. 

Fra Nyanthor får vi vite at barna ikke har noe å spise: 

 

 - Her er det ingenting å spise, bare bær og blad fra skogen. […] 

 - Hvis vi ikke finner ved å selge, blir det ingenting å spise.  

 

Lenger ut i artikkelen forklarer Apeland mer om leveforholdene i landet: 

 

 - Mange er fattige, så det er veldig mange barn som ikke går på skole der. […] 

- Siden før jul har det vært borgerkrig der, og veldig mange har ikke nok mat.  

 

Denne fordelingen av informasjonsbidrag understreker at Nyanthors funksjon er å skape 

identifikasjon og engasjere leseren, en rolle som er typisk for barn i barnenyheter (Davies 

2007; Lemish 2007), mens Apelands funksjon er å forklare og gi støtte til de erfaringene som 

Nyanthor uttrykker.  

 Til tross for at Unicef-lederen får mye plass i brødteksten, er han ikke avbildet. Et slikt 

brudd med hva vi forventer med en nyhetstekst, er typisk for flere av artiklene, både innenriks 

og utenriks. Det gjør at han blir veldig usynlig, til forskjell fra barna. Selv om det er Apeland 

som kommer mest til verbalt, så er det barna som er viktigst visuelt. Det kan ha å gjøre med 

aktørenes forskjellige funksjoner. En slik forståelse kan også forklare hvorfor det er brukt et 

bilde av utenriksminister Børge Brende. Mens bildet av Brende fungerer som en verifisering 

av FN-møtet, behøver ikke Unicef-lederen den samme visuelle verifiseringen. Hans funksjon 

ligger i språket, ikke i det visuelle. 
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5.1.5 En fortelling om nødhjelp? 

Et typisk narrativ i norske mediers dekning av sultkatastrofer er den aktive giveren som bidrar 

med nødhjelp til de mer passive ofrene for katastrofen (Tornås 2006, s. 70). Ved å skape en 

nødhjelpsdiskurs, hvor man identifiserer en krise for så å skissere en løsning på denne krisen, 

bidrar mediene til å skape et aktivt «vi» (hjelperne) og et passivt «dem» (ofrene). Selv om det 

i Sluttet på skolen også handler om bistand, er en mulig løsning allerede kommet. Fremfor å 

fokusere på bistanden, brukes det mest plass til å fortelle om hvordan det er å leve i Sør-

Sudan. Og ved å la Nyanthor komme til orde med direkte sitater, skapes det likhet og 

identifikasjon heller enn et «vi» og «dem». Derimot er artikkelens prosjekt å skape en 

forklarende ramme, samt å peke på at det kanskje snart blir bedre. Medieprofessor Susan 

Moeller (1999) hevder nyheter fra krigsområder ofte settes inn i en fortelling om krigen, hvor 

fokuset ligger på konsekvensene (1999, s. 105f). I Sluttet på skolen utgjør derimot 

borgerkrigen bare en bakgrunn. Krigen forklares som årsaken til at barna må lete etter mat og 

at FN har hatt et givermøte, men krigen i seg selv vies ingen plass.  

 

5.2 Innenriksartikkelen i Junior 

Nyheter om skole viste seg i innholdsanalysen å være den mest prioriterte kategorien i 

innenriksdekningen. Disse nyhetene er i hovedsak tekstlange saker, som oftest i form av 

artikler, og er dessuten en type nyhet der barn i stor grad er aktive aktører i tekstene. 

Artikkelen Sånn skal en drømmelærer være (27.05.14) handler om at Høyre vil ha flere 

såkalte «drømmelærere», og er et typisk eksempel på avisens skolesaker. Både ved at saken er 

førstesideoppslaget med sitatet «- Vi har Norges beste lærer!», 30 prosent av forsidene har en 

norsk skolesak som hovedsak, men temaet får også plass lenger bak i avisen, hvor en enquête 

med fem barn forteller om sin favorittlærer. Denne enquêten er en fast del av avisen, og 

handler ofte om det temaet som tas opp i innenriksartikkelen eller reportasjen den samme 

uken. 

 I motsetning til Nyheter fra verden inneholder ikke alltid innenriksartikkelen kart for å 

vise hvor i landet saken er fra. Den forklarende diskursen, som er veldig synlig i 

utenriksartiklene i form av fakta, kart og flagg, er derfor mindre synlig når det gjelder 
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innenriksartiklene. Det er også større variasjon i hvilke elementer som utgjør den andre siden 

i oppslaget, det jeg tidligere har omtalt som den visuelle siden. Ofte brukes det blå 

faktabokser for å sette saken inn i en større sammenheng. I tillegg brukes det korte intervjuer 

med andre aktører som en slags fortsettelse av selve brødteksten, enquêter med barn om 

spørsmål som har å gjøre med temaet i artikkelen, og noen ganger er hele andresiden viet til 

fotografier. I Sånn skal en drømmelærer være er det plassert en grå boks med tittelen Våre 

drømmelærere. Boksen viser bilder av to lærere og elever fra andre skoler i landet, sammen 

med sitater fra lærerne selv og av elevene. Denne boksen er adskilt fra selve oppslaget med en 

stiplet linje, og indikerer dermed at det er et tillegg til, ikke en del av, hovedartikkelen. Jeg 

har av den grunn valgt å se bort ifra disse elementene i denne analysen, og fokusere heller på 

selve hovedartikkelen. 

 I motsetning til utenriksartikkelen Sluttet på skolen, er ikke Sånn skal en drømmelærer 

være relatert til en konkret nyhetshendelse. Det er ikke utypisk for skolesakene, som i de 

fleste tilfellene ser ut til å handle om temaer som redaksjonen tror elever er opptatt av. 

Vinteren/våren 2014 pågikk det en debatt i mediene om «drømmelæreren» og lærerens rolle 

og arbeidsoppgaver. Debatten startet etter at statsminister Erna Solberg snakket om 

«drømmelæreren» i sin nyttårstale samme året (Regjeringen 2014).
26

 Det er også Høyres 

vektlegging av «drømmelæreren» tidligere på året artikkelen tar utgangspunkt i. Før 

kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen introduseres i artikkelen, får vi vite: «Partiet Høyre 

[…] snakker mye om drømmelærere». 

 

5.2.1 Fremmer barns meninger 

Sånn skal en drømmelærer være tar utgangspunkt i barneskolelæreren Tone Rybåten. Hun 

etableres som artikkelens hovedperson helt i starten av brødteksten. «Tone Rybråten (35) er 

lærer for 2. klasse på Marikollen skole». Etter at Tone er introdusert, og vi får vite hvorfor 

hun er en drømmelærer, får vi vite at Høyre «har satt seg som mål at alle elever i Norge skal 

ha en drømmelærer». Ordet «drømmelærer» er et ganske abstrakt begrep. Det er et begrep 

hvor det er vanskelig å si noe konkret om betydningsinnholdet, annet at det er en lærer som er 

bra. Når Tone introduseres helt i starten av brødteksten, fungerer hun som en konkretisering 

av begrepet. Formålet med artikkelen kan dermed ses å være en etablering hva en 

                                                 
26

 Høyres «drømmelærer» var også oppe til debatt etter at Solberg publiserte en kronikk i Aftenposten 17.08.11 

(http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Drommelareren-6283999.html). 
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drømmelærer faktisk er. Et formål som ikke bare understrekes gjennom flere forklaringer av 

begrepet, men også gjennom den gjentagende bruken av ordet «drømmelærer» gjennom hele 

artikkelen. Deriblant gjennom sakens oppbygning, som kan deles inn i fem deler: 

 

(1) Tone introduseres som et eksempel på en drømmelærer.  

(2) Det forklares nærmere hvorfor Tone er en drømmelærer.  

(3) Det fortelles at Høyre har satt seg et mål om at flere elever skal ha en drømmelærer.  

(4) Kunnskapsminister Røe Isaksen forklarer hva han mener er en drømmelærer.  

(5) Det fortelles mer om Tone som lærer, og at eleven Linnea vil bli som Tone når hun 

blir voksen.  

 

Tones funksjon i artikkelen er ikke bare å konkretisere begrepet «drømmelærer». Hun 

fungerer også som en identifikasjonsfigur. Hun representerer en type lærer som barn kan 

kjenne igjen. Det kommer til uttrykk ved at det er elever som får definere henne som en 

drømmelærer. Elevene er «sikre på» at Tone er en drømmelærer, noe som konkretiseres med 

det direkte sitatet: «- Hun er snill, men kan også være litt streng […] Og så er hun veldig flink 

til å lære bort, sier Sofie». Senere får vi vite at elevene «- […] har Norges beste lærer. Når jeg 

blir stor, skal jeg bli som Tone, sier Linea». At det er barn som definerer Tone som en 

drømmelærer, skaper ikke bare identifikasjon og gjenkjennelse hos Tone som hovedperson. 

Det gjør også elevene til sentrale aktører i artikkelen, samtidig som det gir uttrykk for at 

avisen plasserer seg på barnas side. Barnas meninger og tanker er like viktig som meningene 

til politiker Isaksen. De deltar som kilder på likeverdig basis, en sentral del ved pressens 

samfunnsoppdrag (jf. Maasø et al. 2007, s. 128). At barna er like viktige som kilder 

manifesterer seg også ved at det er Linea som får det siste ordet i artikkelen. Som en avis 

rettet mot barn, og som en avis som på mange måter forsøker å fylle de hullene som skapes av 

de øvrige nyhetsmediene, kan det å formidle barnas stemmer ses som et viktig oppdrag for 

avisen. En debatt om lærere angår også elevene i skolen, selv om elevene selv sjeldent 

kommer til orde i det generelle nyhetsbildet. Ved å la barna definere sin drømmelærer, 

fremsettes de som aktive samfunnsborgere; avisen formidler at barns meninger er viktige selv 

om de er barn. Følgelig vil jeg hevde at artikkelen befinner seg innenfor en borgerdiskurs, 

gjennom en tilgjengeliggjøring av barns meninger. 
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5.2.2 Skolen er eksperten 

En modalitetsanalyse undersøker hvilke holdninger som kommer til uttrykk i teksten. 

Modaliteten (fra lat. ‘modus’: måte) kommer til uttrykk ved at påstander fremsettes som mer 

eller mindre mulige, sannsynlige eller sikre (Skovholt og Veum 2014, s. 88). I Sånn skal en 

drømmelærer være er det elevene som har flest ytringer med sterk modalitet. De «er sikre på» 

at Tone er en drømmelærer. Tone «er snill», hun er «veldig flink til å lære bort», og er 

«Norges beste lærer» (disse og videre kursiveringer er mine). Elevene har også noen få 

ytringer med mindre sterk modalitet, men der meningen er positiv. Som at Tone «kan også 

være litt streng» når elvene «kommer for sent eller småprater i timene». Elevenes modalitet 

kommer også til uttrykk i overskriften, Sånn skal en drømmelærer være, som kan forstås som 

en forlengelse av sitatet på forsiden: «- Vi har Norges beste lærer». At elevene har så sterk 

modalitet, og også gjøres fremtredende i teksten, står i kontrast til hvordan barn fremstilles i 

norske aviser ellers, der barn i stor grad blir usynliggjort (Tørnby 2009, s. 65). Samtidig 

fremhever den sterke modaliteten tekstens verdi om å synliggjøre barns stemmer. Også Tone 

har noen utsagn av sterk modalitet. «Det er viktig med ros og oppmuntring. Alle kan bli flinke 

på skolen». I tillegg bruker hun tid sammen med barna ute i friminuttene fordi det «er viktig å 

være der barna er». Det ligger også en sterk grad av modalitet mer indirekte i ytringen: «Spør 

de om noe jeg ikke vet, finner vi svaret sammen». Vi leser det som at hun alltid finner svaret 

på ting hun ikke vet sammen med elevene. På den måten stiller ikke avisen seg bare på barnas 

side, men også på siden til Tone i hennes funksjon som lærer.  

 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er også en aktør med sterk modalitet når han 

snakker om elever som en gruppe. «Alle [elever] fortjener en drømmelærer», og han kommer 

med påstander om at «alle elever vil ha flinke, snille og rettferdige lærere». Han mener også 

at en drømmelærer «er veldig god i det som skal læres bort og er snill og rettferdig». Men, 

han har også flere utsagn med en svakere modalitet. Han «tror de aller fleste» har hatt en 

lærer de likte ekstra godt, samtidig som han «tror» at elevene vil ha lærere som holder orden i 

klasserommet. Han mener også at «de fleste elever hadde nok blitt lei» av å se på filmklipp 

hele tiden, og han «tror at de flinkeste lærerne ikke alltid er de mest populære». Selv om 

Isaksen uttaler seg med både sterk og mindre sterk modalitet, er han den eneste i artikkelen 

med svakere modalitet. Det gjør noe med hvilken rolle de forskjellige aktørene i artikkelen 

får. Selv om Isaksen får mest plass i artikkelen, sett ut ifra artikkelens fordeling av 

enkeltstemmer, er det likevel elevene og Tone som blir artikkelens ekspertkilder. 
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Rekkefølgen aktørene opptrer i er med å tildele roller i artikkelen. Selv om vi i starten 

av artikkelen får en beskrivelse av Tone, er det eleven Sofie som først siteres i teksten. 

Deretter får Tone og Isaksen komme til. Slik fremheves elevene og Tone som viktigere 

aktører enn Isaksen, ut ifra prinsippet om fallende viktighet (Hågvar 2007). Det første Isaksen 

forteller om en drømmelærer, er dessuten en gjentagelse av den beskrivelsen elevene tidligere 

i artikkelen har gitt Tone. Ved å bekrefte det elevene allerede har sagt, tildeler han også 

elevene autoritet. Elevene mener Tone er en drømmelærer fordi hun er «snill» og «veldig 

flink til å lære bort». Deretter bekrefter Isaksen at en drømmelærer er snill og flink til å lære 

bort. «En typisk drømmelærer er god […] og er snill og rettferdig». Han bekrefter at det 

elevene sier er en oppfatning som Høyre og kunnskapsministeren deler.  

Isaksen tildeles også en mindre visuell rolle i oppslaget. Det er sjelden at Junior 

bruker bilder av voksne intervjuobjekter. Fordi det er barn som skaper identifikasjon, tildeles 

voksne aktører ofte bare en verbal stemme. I Sånn skal en drømmelærer være har redaksjonen 

likevel valgt å bruke et lite kvadratisk bilde av Isaksen, men uten at bildebruken gir ham en 

viktig visuell funksjon. Fotografiet befinner seg nederst i hjørnet under brødteksten, og blir 

med det nesten litt usynlig. Samtidig har redaksjonen skrevet «Kunnskapsminister Torbjørn 

Røe Isaksen» i fet skrift og med pil til bildet, til forskjell fra den mer nøytrale bildeteksten til 

hovedbildet (se neste side). Det kan derfor se ut til at Isaksen er avbildet i sin funksjon som 

kunnskapsminister, et ord som to ganger forklares som «Norges skolesjef», og ikke i en rolle 

som voksen ekspert. Dermed formidler også redaksjonen at kunnskapsministeren er en person 

som skoleelever bør kunne vite hvem er, uten at det går på bekostning av de langt viktigere 

aktørene i hovedbildet.  

 

5.2.3 Flere perspektiver 

Også det visuelle er med på å fortelle hvem som er tildelt ekspertrollen i artikkelen. 

Hovedbildet viser Tone sammen med en gruppe elever. Tone er i sentrum av fotografiet. Det 

er med å etablere henne som artikkelens hovedperson. Fotografiet viser Tone omgitt av syv 

barn som leker i et klatrestativ, og er et snapshot (øyeblikksbilde). Bildet viser Tone som en 

aktiv lærer som er der elevene hennes er, midt i leken. Det er flere ting som underbygger en 

slik forståelse. Tone står ikke på bakkenivå, men i selve klatrestativet. Dermed er hun på 

samme høyde som barna. Hun ser heller ikke inn i kameraet, men på barna som leker. Slik 

blir hun sammen med barna i leken. Et klatrestativ er dessuten barnas domene. Det er et sted 
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der leken foregår på barnas premisser, og utgjør et rom hvor Tone er på «besøk», i motsetning 

til i et klasserom. Slik er klatrestativet med å forankre ideen om at avisen stiller seg på barnas 

side. Et lignende domene er brukt i bildet på avisens forside, hvor Tone sitter på en huske 

sammen med fire elever. Dermed er også hovedbildet med på å fremheve artikkelens holdning 

om at barns stemmer er viktige, også i et tema som skole.  

 

 

Hovedbilde av Tone og elevene hennes ute i skolegården (Aftenposten Junior 27.05.2014) 

 

Visuelt presenteres altså drømmelæreren som en lærer som er der elevene er. Ved å 

delta i barnas domene, fremstår Tone som noe mer enn bare en faglærer i klasserommet. 

Fotografiet viser en lærer som også er engasjert i det mellommenneskelige. Denne visuelle 

presentasjonen av begrepet drømmelærer finner vi igjen i måten Tone introduseres på. Tone 

presenteres ikke først og fremst som en faglig god lærer, men som en lærer som bryr seg. 

«Hvis noen har glemt å ta med seg mat, deler hun matpakken sin». Sammen med den første 

beskrivelsen hun blir gitt av elevene, «[h]un er snill», er begynnelsen av artikkelen med på å 

bygge opp Tone som en omsorgsfull lærer. På den visuelle høyresiden har redaksjonen laget 

noe ser ut som en sort skoletavle med tittelen «Dette elsker elevene til Tone at hun gjør». Her 

får vi blant annet vite at Tone «gir oppgaver som passer til hver og en» og «ikke går videre 

før alle har skjønt det». Beskrivelser som begge peker på det mellommenneskelige forholdet 

mellom Tone og elevene. Det samme fokuset på det mellommenneskelige kommer til uttrykk 

i noen av sitatene i boksen Våre dømmelærere.  
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Mathilde (10): Anita tar oss alltid i hånden om morgenen og spør hvordan vi har det […] Jeg kan 

fortelle henne akkurat hvordan jeg har det. 

Anita: Jeg håndhilser på elevene fordi jeg vil vise at jeg bryr meg om dem. 

 

Til forskjell snakker Isaksen om flinke og dyktige lærere, en som også er snill, men som 

samtidig er rettferdig, «holder orden i klasserommet og ikke finner seg i tull». Mens elevene 

beskriver Tone som «veldig flink til å lære bort» (mellommenneskelig), beskriver Isaksen den 

typiske drømmelæreren som «veldig god i det som skal læres bort» (faglig). Og der elevenes 

beskrivelse er erfaringsbeskrivelser, og dermed deskriptive, er Isaksens mer generelle, 

allmenne og normative. Ved å fremme synspunktene til både elevene og Isaksen, formidler 

avisen to sider ved det å være lærer. Og ved å fremheve elevenes synspunkter, peker også 

avisen på et tema som sjeldent blir debattert i de offentlige debattene om lærerkvalitet, men 

som er en vesentlig faktor for elevene som møter sine lærere i praksis. I tillegg er en lærers 

mellommenneskelige trekk også mer forståelig for barn, det er noe de ser og hører hver dag, 

til forskjell fra læreres fagkunnskaper som er mer uhåndgripelig.  

Patricia Holland (2008) mener fotografiet er med å skape bestemte diskurser og 

narrativer. Fotografier formidler, hevder hun, bestemte verdier. I Sånn skal en drømmelærer 

være er fotografiet med å underbygge elevenes synspunkt, og fremhever det 

mellommenneskelige ved Tone gjennom det visuelle. Dermed blir også det 

mellommenneskelie en viktig side ved henne som lærer. Som en retorisk funksjon kan bilder 

både forestille noe og bli brukt for å ytre noe (Kjeldsen 2009, s. 293). Gjennom hovedbildet 

ser vi en lærer som er engasjert i elevenes lek, og forstår at slik er en typisk drømmerlærer. 

Fotografiet er dermed i stor grad med å skape et narrativ om at en drømmelærer også er en 

omsorgsfull lærer, og på den måten også en type lærer som barn flest kan få en begripelse om. 

Ved å fremheve det mellommenneskelige tilrettelegger derfor avisen for et syn på læreren 

som er forståelig.  
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5.3 Reportasjen i Junior 

En annen viktig kategori i innenriksdekningen, er sosiale spørsmål.
27

 Sammen med 

skolestoffet er sakene om sosiale spørsmål med å sikre en bred forankring av barn i avisen. 

Jeg har av den grunn valgt å analysere en av avisens reportasjer fra denne kategorien. Selv om 

reportasjeoppslagene ikke har en større tekstlengde enn nyhetsartiklene, er oppslagene likevel 

relevante å analysere når det gjelder spørsmålet om hvordan barn representeres i avisen. Til 

forskjell fra nyhetsartiklene, som ikke alltid har barn som aktører i sakene, tar samtlige 

reportasjer i studiens utvalg utgangspunkt i ett eller flere barn. -Vennene mine tar hensyn til 

lidelsen min. Da blir det lettere (01.07.14) forteller om 12 år gamle Håkon som lever med 

Tourettes syndrom, og har typiske trekk med de fleste Junior-reportasjene. Både i hvilken 

rolle barn spiller i reportasjen, og i hvilke formidlingsteknikker som brukes. Den valgte 

reportasjen er ingen klassisk nyhetssak, slik flere av reportasjene er, men skiller seg i liten 

grad fra reportasjene som er mer nyhetspreget. 

 I motsetning til nyhetsartiklene er den visuelle siden i reportasjene på venstre side i 

oppslaget. Denne siden utgjøres av et stort hovedbilde, plassert under tittel og ingress, mens 

høyresiden utgjøres av brødtekst, mindre fotografier og elementer som faktabokser, enquêter 

med andre barn, og kart og flagg når reportasjen er lokalisert utenriks. I Vennene mine tar 

hensyn er det brukt en faktaboks om hva Tourettes syndrom er. Denne boksen er, til forskjell 

fra faktabokser i artiklene, mindre fremhevet, og er svakt fargelagt i blått. Boksen forteller 

blant annet at: 

 

- Mennesker som har Tourettes syndrom har ofte ukontrollert bevegelser og lyder som kalles tics. De 

har ofte problemer med å styre lydene og bevegelsene. 

- Man tror at nesten 2 av 100 i Norge kan ha Tourettes syndrom. De fleste er gutter. 

 

Selv om det brukes en forklaringsboks, er likevel den forklarende diskursen mindre, i hvert 

fall mindre tydelig, enn i nyhetsartiklene. Derimot, til forskjell fra de andre analyserte 

tekstene, trekker reportasjen på flere typer diskurser. En boks i svakt grått forteller om 

«Håkons 6 favoritter», og opplyser blant annet om favorittfilm og favorittmat. Dermed 

innføres en slags bli-kjent-diskurs. Håkon er en gutt man skal bli kjent med og også 

identifisere seg med. Over reportasjen finner man også en liten snakkeboble, «Visste du?», og 

en faktaopplysning om at den engelske fotballspilleren Tim Howard også har Tourettes 

                                                 
27

 Saker som omhandler mellommenneskelige forhold og problemer. Her inngår blant annet: tigging, fattigdom, 

mobbing, arbeidsliv, helse (fra kodeinstruksen for den kvantitative undersøkelsen). 
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syndrom. Selv om denne opplysningen står utenfor selve reportasjen, står den likevel i en 

viktig relasjon til brødteksten. Opplysningen forteller indirekte at Tourettes er en sykdom som 

ikke er til hinder for det man ønsker å gjøre som voksen, og innfører dermed en 

normaliseringsdiskurs. Samtidig faller opplysningen om Howard innenfor en fritids-

/idrettstematikk. Den faste enquêten på den påfølgende siden i avisen, som ofte tar opp temaet 

i nyhetsartiklene eller reportasjen, tar også opp igjen temaet om fritidsaktiviteter, og på 

forsiden finnes en henvisning til reportasjen med teksten «Basket gjør livet til Håkon (12) 

lettere». En slik vinkling på forsiden og i annen tekstuell relasjon til reportasjen er med å 

fremheve at det ikke er sykdommen Tourettes syndrom som er det eneste viktige i reportasjen, 

og etablerer også i mindre grad en helseramme rundt saken. Reportasjens prosjekt fremstår 

dermed som todelt. Den både forklarer og normaliserer en sykdom som få har kjennskap til, 

innenfor en ramme som preges av både en fritids- og en helsetematikk. Den forklarende 

rammen som kjennetegner nyheter for barn (jf. Strohmaier 2007) gjøres dermed mer implisitt.    

 

5.3.1 Aktiv forteller 

Tourettes syndrom er en sykdom som de fleste barn trolig ikke har kunnskap om. I likhet med 

Tone i Sånn skal en drømmelærer være og barna i Sluttet på skolen blir Håkon en 

konkretisering av noe som ikke umiddelbart er forståelig. Tourettes syndrom er noe som 

ligger utenfor manges hverdagserfaringer. Ved å fungere som reportasjens hovedperson blir 

han en konkretisering av sykdommen Tourettes syndrom, samtidig som fortellingen om 

Håkon også blir en fortelling om denne sykdommen. I tillegg fungerer han som en 

identifikasjonsfigur. Han introduseres som en person som de fleste kan kjenne seg igjen i. 

«Det er søndag ettermiddag. Håkon […] sjekker mobilen og lurer på når kompisene kommer 

for å spille basket». Ved å være en identifikasjonsfigur fremheves det at det er Håkon 

reportasjen handler om, og ikke først og fremst sykdommen han har.  

Det er Håkons erfaringer og følelser det fortelles om. Han «merket […] at noe ikke 

stemte. Han strevde med lesing og skriving og ble veldig frustrert over at han ikke klarte alt 

‘like bra’ som alle andre» (mine kursiveringer). Et slikt fokus på barns egne erfaringer og 

fortellinger er gjennomgående i de fleste av reportasjene i Junior. Selv om noen av 

reportasjene har en ekspertkilde, og noen ganger også en voksen kilde uten at denne kan 

forstås innenfor en ekspertrolle, kommer disse i liten grad til orde i form av indirekte og 

direkte sitater. Det er barnas fortellinger som gjøres viktige i reportasjene, til forskjell fra 
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andre nyhetsmedier der barn i større grad illustrerer historien uten å være aktive aktører 

(Olson og Rampaul 2013; Carter og Davies 2005). I Vennene mine tar hensyn kommer Håkon 

til orde gjennom direkte sitater i en replikkveksling med journalisten. Slik skapes det en 

ramme rundt det å se Håkon som et vesentlig intervjuobjekt gjennom oppbygningen av 

reportasjen. Det er Håkons historie som skal belyses, ikke bare fortellingen om ham. Som 

hovedperson i fortellingen gjøres han dessuten til individet Håkon, og ikke funksjonen av å 

være «eleven Håkon» eller «den syke Håkon». Reportasjens omkringliggende formål med å ta 

barn på alvor fremheves i det at det er Håkon selv som forklarer. Det er Håkons stemme, og 

ikke journalisten, som forteller hvordan det er å leve med Tourettes syndrom, og hvordan 

denne sykdommen påvirker hverdagen til den som har diagnosen. Han deltar dermed også 

som reportasjens ekspertkilde. I likhet med Sånn skal en drømmelærer være uttrykker teksten 

at avisen stiller seg på barnas side, og at barns meninger og erfaringer er verdt å lytte til.  

Håkons stemme i teksten setter ikke fokus på hva Tourettes syndrom er, men på 

hvordan det oppleves å ha det. Dermed skapes det en opplevelsesdiskurs i brødteksten, en 

diskurs som står i relasjon til bli-kjent-diskursen. Det muliggjør at Håkon kan svare med en 

sterk modalitet. Alt må planlegges på forhånd, og han «må ha klare regler». Det forklares med 

at han «kan reagere annerledes på ting», og at han «kan ‘bestemme’ litt mye». Bruken av 

hermetegn («bestemme») er med å fremheve Håkons opplevelser. Håkon selv opplever at han 

kan ta litt mye føring i leken, men det henger sammen med en (underforstått) ønsket 

forutsigbarhet. I tillegg sier bruken av hermetegn også noe om Håkon som en fortellende 

aktør i teksten. Han er ingen nøytral forteller, men er gitt en medvirkende rolle i selve det å 

fortelle. Det kommer ikke bare til uttrykk i bruken av hermetegn, men også i måten han 

siteres indirekte på. Han «skryter av det gode miljøet i klassen» og «roser» læreren Kim. 

Fremfor et direkte sitat, etterfulgt av «forteller Håkon», får vi vite noe om hva Håkon sier i en 

mer fortettet form. I motsetning til ordene «sier» og «forteller», som er relativt nøytrale, er 

«rose» og «skryte» ladet med positive verdier. Å rose og skryte er noe mer enn bare å fortelle 

om noe. Det gir et dobbelt lag i teksten. Håkon forteller på en bestemt måte, og med en 

bestemt hensikt. Dermed fremstår han som en mer aktiv forteller, og gjør at han deltar i 

teksten på samme måte som man ville forvente at en voksen kilde ville gjort. Barn i 

nyhetsmediene ellers er enten grammatisk passive (Carter og Davies 2005) eller gis ikke 

mulighet til å delta med relevante erfaringer og meninger (Tørnby 2009). Ved å la Håkon 

delta som en aktiv formidler i teksten stiller ikke bare avisens seg på barns side, de oppfyller 
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også samfunnsoppdraget sitt ved å sikre barn en reell mulighet til å uttale seg (jf. Maasø et al. 

2007).  

 

5.3.2 Gode hjelpere 

Rollefordelingen i Vennene mine tar hensyn kan ses i lys av aktantmodellen utviklet av 

litteraturforskeren Algirdas-Julien Greimas. Modellen er utviklet for å analysere hvordan 

aktører styrer handlingen i en fortelling mot et mål, og for å se hvordan aktører i teksten står i 

relasjon til hverandre (Bech-Karlsen 2007, s. 83f). Halvveis ut i reportasjen, i forbindelse med 

at vi får vite hvordan Håkon har det på skolen, introduseres Håkons lærer Kim. Det Kim 

forteller er egentlig ting som Håkon kunne fortalt selv. «Håkon må få gjøre ting i sitt tempo, 

på sin måte. Han må få pause når han er sliten. Det blir han hvis han må konsentrere seg 

hardt, eller strever mye med nye ting». Han snakker om Håkon, om ting vi ikke er blitt 

introdusert for tidligere. Likevel fremstilles ikke Kim som en ekspertkilde, men som Håkons 

gode hjelper. Håkon gir «Kim mye av æren for at han har fått det bedre» på skolen. Det er 

Kim som har gjort skolehverdagen lettere og bedre, og derfor kan Kim si noe om hvordan 

Håkon har det på skolen. Kim forteller også at «vi har funnet ut at det er lettere for Håkon å 

bruke PC, på grunn av skrive- og lesevansker». Det er noe de to har gjort sammen. Til 

forskjell fra nyhetsartiklene, men i likhet med mange av Juniors andre reportasjer, får vi ikke 

vite Kims’ etternavn. Hans funksjon blir derfor understreket å være mer som en hjelper og 

fortrolig venn enn en autoritær voksen som skal legitimere Håkons erfaringer. I Vennene mine 

tar hensyn er det ikke bare Kim som presenteres som en god hjelper. Også Håkons venner 

tildeles denne rollen fra og med tittelen. Fordi vennene «tar hensyn» til Håkons sykdom, «blir 

det lettere» for ham å være «litt annerledes enn andre barn». Sammen med læreren Kim, 

bidrar vennene til å realisere Håkons mål om å leve så normalt som mulig.  

Fotografiene i reportasjen er med på å understreke hvem som er Håkons hjelpere. 

Fotografiet nederst på oppslagets andre side viser Kim og Håkon. Håkon sitter ved en 

skolepult og tester «passeren for første gang» (bildeteksten). Fotografiet fungerer som en 

dokumentasjon på det mellommenneskelige ved Kim som lærer, det som gjør at «Håkon liker 

Kim kjempegodt». I likhet med artikkelen Sånn skal en drømmelærer være, er læreren hos 

eleven. Selv om bildet er fra et undervisningsrom, skolens læringsdomene, sitter de begge ved 

Håkons pult. Bildeteksten forteller at «her tester de passeren for første gang», og fremmer at 

det er noe lærer og elev gjør sammen, samtidig som bildeteksten forankrer Kim som en 
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hjelpsom lærer. I tillegg har de begge to antydninger til smil, noe som kan leses som en 

antydning om at vi ser Håkon i noe han mestrer. Bildet fungerer dermed også som en 

illustrasjon på at Håkon er flink på skolen, til tross for sykdommen sin.  

 

 

Artikkelbilde av Håkon og læreren Kim på skolen, og av Håkon og kameratene (Aftenposten Junior 

01.07.14) 

 

Fotografiet øverst på samme side viser Håkon omgitt av fire «gode venner». Også 

dette bildet er med å fremheve at Håkon har flere hjelpere, og symboliserer i tillegg Håkons 

plass i vennegjengen; han er en naturlig del av vennene og det de gjør. Bildet gir i tillegg 

konnotasjoner til et lagbilde, og trekker således på en idrettsdiskurs. Vennene på bildet er ikke 

bare venner, de er et lag. Samtidig er Håkon den eneste aktøren i bildet som handler, han 

kaster en ball mot en basketkurv. Det gir konnotasjoner om at de andre heier på Håkon, og at 

de er med å ta vare på ham. Både lagkonnotasjonen og konnotasjonen om at vennene heier på 

ham kan vi finne forankring for i ingressen: «Han [Håkon] opplever verden litt annerledes enn 

andre barn. Da er det bra å ha gode kamerater» som støtter ham.   

 

5.3.3 Normaliseringer 

Tourettes presenteres som noe vanlig og naturlig gjennom fremstillingen av Håkon. Fremfor å 

fremheve hva sykdommen innebærer, legges det vekt på å normalisere det å leve med 

sykdommen. På den måten uttrykker teksten også et syn på å normalisere det som for mange 

kanskje føles uvant og unormalt, og at det å ha en sykdom ikke betyr at man ikke kan være 

som alle andre. Håkon «er en ganske vanlig gutt med vanlige fritidsinteresser», til tross for at 
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han har en kronisk sykdom. Et narrativt tilbakeblikk etablerer hvordan det var før. Vi får høre 

om en følelse av at noe ikke var som det skulle være.  

 

Da Håkon var åtte år, merket han at noe ikke stemte. Han strevde med lesing og skriving og ble veldig 

frustrert over at han ikke klarte alt «like bra» som alle andre. Han mistrivdes på skolen og sov dårlig om 

natten. Plutselig dukket «ticsene» opp. Rare, brå bevegelser med fingrene, haken eller skuldrene. 

 

Ved å gjøre tilbakeblikket nærmest til en fortelling, fremheves denne normaliseringen; det 

som var annerledes er noe som ikke lenger er like rart. Han har lært seg teknikker for at 

ticsene «nesten blir borte», og vennene «tenker nesten aldri over det».  

Før-og-nå tematikken kommer ikke bare til uttrykk i den overordnede strukturen i 

reportasjen. Det kommer også til uttrykk på et mer tekstnært nivå. «Før ble Håkon ofte sint og 

utrygg på andre barn», mens «nå har han lært noen triks» for hvordan han skal få bort de sinte 

tankene. Før mistrivdes han på skolen, mens «dette skoleåret har vært Håkons beste». Også 

vennen Thomas, som er den siste til å komme til orde i reportasjen, er med å fremheve nå og 

da-temaet. «Jeg tror det var verre for Håkon før. Nå tenker vi nesten aldri over det med 

Tourettes lenger». Thomas representerer den kollektive stemmen til Håkons venner, og 

normaliserer dermed vennen Håkon. Selv om Håkon er annerledes grunnet Tourettes syndrom 

er det ingen som tenker over at han faktisk har en kronisk sykdom. Det litt skumle som vi ble 

presentert for i starten, «plutselig dukket ‘ticsene’ opp. Rare, brå bevegelser med fingrene, 

haken eller skuldrene», har vist seg å ikke være så ille likevel, heller ikke for Håkons venner. 

Slik fremheves en positiv slutt i reportasjen. Normaliseringen muliggjør dessuten også en 

forløsning på et annet problem. Før, da sykdommen preget ham mer og hverdagen med andre 

ikke var så enkel, «strevde [han] med lesing og skriving» og «mistrivdes på skolen». Etter å 

ha fått hjelp fra vennene og skolen, er skolen blitt et sted hvor han trives og «har gode 

venner». Denne forløsningen er ikke bare med å normalisere det å ha Tourettes, men er også 

med å fremheve trekket med en positiv slutt. Det skapes en slags «happy ending», i likhet 

med annen nyhetsformidling til barn (Matthews 2009b, s. 12; Walma van der Molen og de 

Vries 2003, s. 8). På den måten plassere også reportasjen seg innenfor barnenyhetenes formål 

om å være oppmuntrende og ikke vekke bekymring. Fortellingen om Håkon blir et eksempel 

på at ting som først oppleves som uvanlig og annerledes likevel kan ende opp med å bli bra til 

slutt. 

Konstitueringen av normaliseringsdiskursen skjer i oppslagets første side, i relasjonen 

mellom tittel, ingress og hovedbildet. Hågvar påpeker at en journalistisk grunnregel i 
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papiraviser er at bilde- og tekstelementer skal utfylle hverandre og formidle ulike aspekter ved 

saken (Hågvar 2007, s. 78). I ingressen får vi vite at Håkon har Tourettes, og at han «opplever 

verden litt annerledes enn andre barn. Da er det bra å ha gode kamerater». Fordi den første 

reportasjesiden ikke inneholder noe brødtekst, blir tittelen og ingressen sammen med 

bildeteksten viktige tillegg til hovedfotografiet. Bildet vi først ser, viser Håkon som spiller 

basket sammen med to andre kamerater. Vi leser at Håkon har en sykdom, men ser en gutt 

som ser helt vanlig ut, i en helt hverdagslig situasjon. Ingen av guttene i bildet ser mot oss, 

slik at vi heller ikke inviteres inn i bildet. Derimot blir vi tildelt en observerende rolle. Vi ser 

at Håkon ser ut som en hvilken som helst gutt. Selv om han opplever ting på en litt annen 

måte enn andre, betyr ikke det at han er så veldig annerledes. Denne bildesiden introduserer 

også basket som et gjennomgående tema, et tema som brukes for å flytte fokus vekk fra 

sykdommen og over på hvordan Håkon faktisk har det. Han er som mange andre barn 

interessert og aktiv i en idrett. Sammen med vennene spiller han basket «hver dag etter 

skolen», og når han blir sint eller utrygg på andre «drømmer jeg at jeg er basketstjerne i NBA 

(verdens beste basketliga)». 

At Tourettes syndrom normaliseres og gjøres til noe ikke-farlig, er med å gjøre 

forklaringsdiskursen i artikkelen mer implisitt og mer overgripende. Teksten forteller at det er 

en sykdom som kan oppleves som vanskelig og ukontrollerbar, «Plutselig dukket ‘ticsene’ 

opp […] Håkon visste aldri når bevegelsene kom, eller hvordan han skulle stoppe dem», men 

som likevel innebærer at man kan leve ganske normalt. Implisitt formidler teksten dermed en 

holdning og en moral om at sykdom i seg selv ikke nødvendigvis gjør at man faller utenfor 

det «vanlige», selv om man har det vanskeligere og kanskje føler seg annerledes. Reportasjen 

normaliserer således ikke bare Tourettes syndrom, men mer generelt det å være litt annerledes 

enn alle andre. Vennene mine tar hensyn kan dermed ikke bare forstås å være en forklaring på 

hva Tourettes er, men også en sak til inspirasjon for andre barn med kroniske sykdommer. 

 

 

5.4 Fellestrekk 

De tre tekstanalysene viser at en forklarings- og opplysningsdiskurs er sentralt både i 

nyhetsartiklene og i reportasjen. Tydeligst er denne diskursen i utenriksdekningen, gjennom 

faktabokser og bruk av flagg og kart, mens den er mindre visuelt fremtredende i 
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innenrikssaken og reportasjen. Likevel er forklarings- og opplysningsdiskursen overgripende 

også i de sakene hvor den er mindre visuell, og lager en forklarende ramme rundt sakene som 

helhet. Den overgripende diskursen kommer også til syne i hvordan sakene formidles. 

Fremfor å legge vekt på hvorfor det er borgerkrig, eller hva Tourettes syndrom er, fortelles det 

om krigens konsekvenser for barn som bor der, og om hvordan det oppleves å leve med en 

kronisk sykdom som Tourettes. Avisen bruker også aktørene i sakene til å konkretisere og 

eksemplifisere, og gjør dermed det litt uforståelige eller abstrakte mer håndgripelig. Den 

forklarende rammen kommer også tydelig til uttrykk ved at det gis en forklarende kontekst før 

den aktuelle saken beskrives. Vi får vite hvordan Nyagoa og Nyanthor har det, deretter at FN 

forsøker å hjelpe. Og vi får vite hva som gjør Tone til en drømmelærer, deretter at Høyre vil 

ha flere drømmelærere.  

 Et typisk og gjennomgående trekk ved alle tre tekstene er at barn er helt sentrale 

aktører. Barn inkluderes på den måten i samfunnsoppdraget som vi vanligvis forstår 

nyhetsmediene innenfor. Avisen kan derfor generelt, men også gjennom enkeltartikler 

spesielt, plasseres innenfor en borgerdiskurs. Grammatisk fremheves barns meninger og 

erfaringer, og de gjøres således til viktige kilder og som aktører i samfunnet. Barn blir på den 

måten ekspertkildene i tekstene. De kommer først til orde, og gjøres dermed til de viktigste 

stemmene i tekstene, til forskjell fra portretteringen av barn i andre nyhetsmedier (jf. blant 

annet Tørnby 2009; Moeller 2002; Carter og Davies 2005). Samtidig, som vist i reportasjen, 

er barn også medvirkende i hvordan historiene fortelles, og fremstilles som aktive fortellere. I 

tillegg fremheves barns rolle visuelt. Enten ved at barn tildeles en viktig visuell stemme i 

fotografiene, eller ved at bildene som brukes viser barnas domener. De voksne er hos barna.  

De voksnes rolle i tekstene er i større grad å verifisere det barn sier. Først forteller 

Nyanthor hvordan det er å leve i Sør-Sudan. Deretter bekrefter Unicef-leder Apeland det 

Nyanthor sier, og forklarer nærmere hvordan forholdene i landet der er. På lignende vis er det 

barn som forklarer hvorfor Tone er en drømmelærer, før Torbjørn Røe Isaksen intervjues om 

hva en drømmelærer er og gjentar og utdyper det barna allerede har sagt. Ved at voksne 

aktører kommer til etter barna, tildeles de både en annen nyhetsverdi og en annen funksjon. 

Deres funksjon er å gi støtte og forklaringer til barnas utsagn. Denne struktureringen av 

sakene bidrar dessuten med, som vist i Sånn skal en drømmelærer være, å vise barns 

perspektiver som likestilte med voksnes perspektiver og meninger. Heller ikke visuelt gjøres 

de voksne til særskilte eksperter. Derimot er de som er avbildet vist i funksjoner som 

«kunnskapsminister», «drømmelærer» og «hjelper».  
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Et kjennetegn ved avisen er positive vinklinger, et kjennetegn avisen deler med andre 

formidlere av barnenyheter (Matthews 2009b; Walma van der Molen og de Vries 2003). Det 

positive kommer til uttrykk både visuelt og grammatisk, og etableres allerede i tittel, ingress 

og hovedbilde. Det er ikke så bra å være barn i Sør-Sudan, men nå har FN samlet inn penger 

som skal brukes for å hjelpe. Og Håkon opplever verden litt annerledes enn andre, men har 

gode venner som gjør at hverdagen blir bra. Den positive vinklingen peker derfor fremover. 

Fra det som er eller ikke har vært så bra, til en løsning på problemet. På den måten realiseres 

det en «happy ending» i sakene. Visuelt kommer en positiv vinkling til uttrykk både gjennom 

bildenes denotasjoner og konnotasjoner. Vi leser om sult og fattigdom, men vi ser ikke sulten. 

Og vi leser at Håkon har en sykdom som gjør ham litt annerledes, men vi ser en vanlig gutt 

støttet av lærere og venner. Det positive og noen ganger håpefulle er dessuten synlig 

grammatisk og/eller visuelt både i starten og slutten av tekstene, og rammer på den måten inn 

det som er mindre positivt. I tillegg er det også mulig å finne beroligende strategier. Det ene 

bildet i Sluttet på skolen som viser den reelle fattigdommen er tatt på avstand, og inviterer 

ikke leseren inn i bildet. Det er heller ikke gjort til hovedbildet i artikkelen. På den måten blir 

dokumentasjonen som bildet gir mer symbolsk. Dermed er den virkeligheten som fotografiet 

viser i mindre grad med å skape bekymring hos leseren, samtidig som det håpefulle i 

artikkelens hovedbilde er med å fremheve det håpefulle ved situasjonen.   
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6 Konklusjon 

Når barn får sine egne nyhetsmedier blir de også eksplisitt en del av nyhetsmedienes 

samfunnsoppdrag. Både når det gjelder å bli sett og hørt, og når det gjelder kravet om å bli 

informert om det som skjer i samfunnet på en tilpasset måte. Siden oppstarten av avisen har 

Junior blitt satt i sammenheng med barns deltagelse i samfunnet og demokratiet av både 

mediekommentatorer og av barneombudet. Det gjør det interessant og vesentlig å studere hva 

avisen faktisk bidrar med. Ikke bare i forbindelse med hva den forteller barn at er viktig, men 

også hvilken rolle barn tildeles i avisen.  

Målet med denne undersøkelsen har vært å finne ut hva som kjennetegner Aftenposten 

Junior som en formidler av nyheter til barn. Gjennom en innholdsanalyse av tema og sted og 

diskursanalyser av tre utvalgte tekster, har jeg funnet flere trekk ved avisen som jeg her skal 

diskutere nærmere. Avslutningsvis vil jeg peke på oppgavens bidrag til forskningen.  

 

6.1 Oppgavens hovedfunn 

Analysene av Aftenposten Junior viser at avisen inneholder flere stemmer enn den øvrige 

pressen på den måten at barn i stor grad kommer til orde. Avisen tilpasser seg målgruppen 

både i kildebruken, nyhetsmiksen og i hvordan nyheter både i artikler og notiser settes inn i en 

kontekst. I så måte gir ikke Junior bare forklaringer på det som skjer ellers i verden og i 

nyhetsmediene, men inviterer barn inn i nyhetssfæren og bidrar til å gjøre nyheter vesentlig 

også for barn.  

 

6.1.1 Inviterer barn inn i nyhetene 

Et kjennetrekk ved Junior er at noen typer saker brukes for å invitere barn inn i avisen. Særlig 

gjelder det saker innenfor kategoriene sport/fritid og kultur/underholdning, kategorier som 

generelt får mye dekning i avisen. Disse sakene er i stor grad å finne på de første 

nyhetssidene, og fungerer som en motivator for at barn skal lese videre i avisen. Sammen med 

tilhørende bilder, er sports- og kultursakene med å gjøre avisen «lettere» i den forstand at 

avisen tematisk ikke blir så alvorlig. Bildene som ledsager notisene er ofte «kule» eller 

«morsomme», og er derfor med på å sette an tonen og humøret i avisen. Uavhengig av 
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nyhetskategoriene fungerer også bilder inviterende i nyheter som ikke alltid er like aktuelle 

eller interessante for barn å lese om. Blant annet gjelder det saker som kriminalitet eller 

politikk. Å bruke bilder til å invitere barn inn i nyhetene samsvarer med tidligere analyser av 

britiske Newsround (Matthews 2009b, s. 14). Bilder blir derfor ikke bare et viktig 

nyhetskriterium i seg selv, men tillegges en ekstra funksjon i form av hvordan de fungerer 

som blikkfang og som humørsettende markører.  

Avisen inviterer i stor grad barn inn i nyhetssfæren ved å vektlegge nyheter som i stor 

grad angår barn, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom den store vektleggingen av 

skolesaker når det gjelder innenriksnyhetene. Skole er et tema som kanskje i størst grad angår 

barn. Ved å hente skolesaker fra store deler av landet, og la barn komme til orde i saker som 

de kanskje har mest erfaring med, inviteres barn inn i nyhetene ved at avisen fremstår som 

inkluderende. Den engasjerer barn i et tema som i størst grad angår deres egen hverdag. 

Skolesaken bygger dessuten på nyhetskriterier som vesentlighet og identifikasjon, og bidrar til 

å gjøre nyheter relevant for barn.  

 

6.1.2 Forteller fra et barns perspektiv 

Avisen presenterer et barns perspektiv både i notisenes tema og bildebruk og i artiklenes og 

reportasjenes kildebruk og oppbygning. Ved å synliggjøre barns verdenserfaringer, innenriks 

og utenriks, formidler Aftenposten et syn om at barn er viktige aktører i samfunnet, og at barn 

bør tas på alvor. Det samme synet på barn kommer også til uttrykk i mangfoldet som avisen 

presenterer i det at barn tildeles flere roller og funksjoner. De kommer til orde med både 

erfaringer, opplevelser og meninger, og er deltagende og aktive i historiene som fortelles. Det 

er ikke bare historier om barn. Dermed gjøres barn til sentrale og viktige intervjuobjekter. På 

den måten er det mulig å se avisen innenfor en borgerdiskurs. Avisen tildeler barn en 

vesentlig rolle i samfunnet, og blir et medium for barnas egne meninger. Barn er i tillegg de 

første aktørene som kommer til orde i artiklene, og gjøres på den måten til de viktigste 

stemmene i oppslagene. Samtidig er denne vektleggingen av barns stemmer med å likestille 

barns perspektiver med voksne aktørers utdypninger og forklaringer. At barnenyhetsmedier 

forteller fra et perspektiv barn kan kjenne igjen og identifisere seg med, er et typisk 

kjennetegn ved disse mediene (jf. Walma van der Molen og de Vries 2003). Barns funksjon i 

Junior er likevel ikke bare å skape gjenkjennelse og identifikasjon. Deres funksjon er også å 
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konkretisere og eksemplifisere begreper og virkeligheter som er utenfor hverdagserfaringene 

til de fleste norske barn.  

 

6.1.3 Positive vinklinger dominerer 

Et trekk både i nyhetsmiksen og i utformingen av nyhetene er at avisen trekker på positive 

vinklinger. Det gjelder blant annet miksen av temaer i nyheter fra Midtøsten, som i stor grad 

preges av nyheter om krig/konflikt og politikk. Ved å trekke inn saker som er mer av en 

positiv art, gjør det regionen mindre stereotypisk og skaper samtidig et bilde av at ikke alt 

som skjer i regionen er negative hendelser. Denne miksen forteller implisitt noe om den 

balansegangen Junior må forholde seg til. De skal fortelle om det som faktisk skjer i verden, 

men samtidig ikke bare peke på det som er av negativ art. Avisen presenterer dermed 

informasjon som på en redaksjonell måte er tilpasset barn. Selv om avisen presenterer en bred 

dekning av nyhetskategorier, bidrar de positive rammene til å presentere en mer beskyttende 

variant av nyhetene enn barn kan finne andre steder. Når det gjelder nyhetskategoriene er det 

særlig kriminalnyhetene som preges av en positiv vinkling, og forteller i stor grad om 

kriminalsaker der «alt gikk bra til slutt», men også flere av innenrikssakene om skole bygger 

på en positiv vinkling i form av at et tidligere problem ved en skole er løst. Muligheten for å 

kunne peke på noe positivt eller håpefullt kan av den grunn ses som en av flere faktorer som 

er med å påvirke nyhetsseleksjonen i avisen.  

 Positive vinklinger kommer også til uttrykk i andre nyhetskategorier. I reportasjen om 

Håkon som har Tourettes syndrom legges det vekt på at Håkon har lært seg å møte de 

utfordringene som sykdommen fører med seg, og han kan av den grunn nesten leve som en 

helt normal gutt. I den analyserte utenrikssaken bygger hele saken på en positiv vinkling. 

Borgerkrigen i Sør-Sudan er en vesentlig ramme og bakgrunn for saken, men er likevel ikke 

det som får fokus i artikkelen. Borgerkrigen forblir en bakgrunn. Og selv om saken handler 

om sult, ser vi ikke sulten. Derimot fokuseres det på at FN har samlet inn bistandspenger, og 

at det derfor vil komme en mulig løsning på sultproblemet. Saken forteller på den måten om 

en brutal virkelighet, uten å vise hvordan det faktisk er. Det viktigste er ikke å fortelle hvor 

stor nøden er, men at det er sult i landet og at det er et problem. På den måten legges det til 

rette for å vektlegge det håpefulle. Denne måten å fortelle om krig på kan ses som en motsats 

til annen mediedekning, der særlig bildene viser hvor stor nøden er. Samtidig er saken også et 

alternativ til annen bistandsdekning i mediene, som ofte forteller historien om en aktiv giver 
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som gir bistand til en passiv mottager (jf. Tornås 2006, s. 70). I Sluttet på skolen for å finne 

mat er bistandshjelpens funksjon derimot å peke på en positiv slutt. Det viktigste er å forklare 

hvordan det er å være barn i et krigsland, uten at et «vi» snakker på vegne av et «dem».  

 

6.1.4 Orientering mot verden 

Gjennomgående for deler av dekningen er at avisen ikke bare fremsetter nyheter som viktig, 

men også verden. Overordnet kommer det til syne i overvekten av utenrikssaker, men det 

synliggjøres også på et lavere nivå. Blant annet kommer fokuset på verden til uttrykk ved at 

det fortelles om ting som barn gjør andre steder. Særlig gjelder det utenrikssakene om 

sport/fritid og skole. Dette er saker som sjelden er av en stor nyhetsverdi, i form av å være en 

aktuell sak som angår leseren direkte, men som derimot peker utover mot verden og setter 

leseren inn i en større verdenssammenheng. I tillegg kommer en orientering ut mot verden til 

syne gjennom bruken av kart, flagg og faktabokser i artikler og reportasjer som er lokalisert 

utenriks. Slik skapes det et fokus på forklarende kontekstualiseringer og rammer, og etablerer 

en gjennomgående forklarings- og opplysningsdiskurs. Selv om kontekstualisering og 

tilgjengeliggjøring av nyheter er et typisk trekk ved nyheter for barn (Strohmaier 2007; 

Matthews 2009b), er det et trekk som er ekstra synlig i Juniors utenriksdekning.  

 Orienteringen ut mot verden er også et tydelig trekk ved den politiske dekningen, den 

nest største nyhetskategorien i avisen. Disse sakene kan i stor grad forstås innenfor en 

læringsverdi. Statsbesøk, valg og demonstrasjoner andre steder i verden har i liten grad 

innvirkning på barn i Norge. Men ved å innføre en forklarende kontekst, og gjøre denne 

konteksten like viktig som selve nyheten, er disse sakene med å fortelle om hvordan verden er 

andre steder. Den brede dekningen av politikk er dessuten med å fortelle barn at politikk er 

viktig, også for barn. Det gjelder også dekningen av innenrikspolitikken, som i Junior er mer 

av en informasjonsverdi, og som i stor grad handler om innholdet i norsk politikk.  

At politikk er den nyhetskategorien som får størst dekning i Junior, skiller avisen fra 

barnenyheter i NRK (Holann 2013) og SVT (Rönnberg 2010) hvor politikk i langt mindre 

grad er prioritert. At Junior har en større dekning av politikk kan ha å gjøre med mediet, og at 

korte politiske nyheter kanskje egner seg bedre i en avis enn i fjernsynet. Matthews’ (2009b) 

analyser av BBCs Newsround viste at barnenyhetene ofte er underholdende for å tiltrekke seg 

og holde på seere, og at saker som ikke har den samme muligheten for «infotainment» oftere 

blir bortprioritert. At Junior er en ukeavis, og innebærer en annen mottagersituasjon med 
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lesing i eget tempo og muligheten til å bla frem og tilbake i avisen uten at noe blir borte, kan 

være en forklarende årsak til at Aftenposten gjør andre prioriteringer enn fjernsynskanalene. 

Likevel kan prioriteringen av politikk ses i lys av et syn på barn som kompetente og 

kunnskapsrike, et syn som de siste årene er blitt mer fremtredende i mediene rettet mot barn 

(Mjøs 2011; Olson og Rampaul 2013). Barn skal ikke bare lære at politikk er viktig, men de 

anses også som kompetente nok til å engasjere seg i og forstå politiske saker.  

 

6.1.5 De nære områdene prioriteres 

Et trekk ved utenriksdekningen er dominansen av nyheter fra Europa og Asia. At Europa får 

mye dekningen kan ses i sammenheng med nyhetskriteriene om nærhet og identifikasjon. Det 

er en utenriksregion som i stor grad har en påvirkning på det som skjer i Norge, og er de 

landene som er nærest geografisk og kulturelt. Vektingen av nyheter fra Asia kan tyde på at 

Junior også ønsker å gi en bred dekning av de ikke-vestlige landene. I så måte kan Asia 

forstås å være «den nære Østen». Det er en region utenfor Vesten som mange har kjennskap 

til gjennom mat, som reisemål, populærkultur og idrett. Selv om de asiatiske landene ikke 

faller innenfor noen geografisk eller kulturell nærhet, faller regionen likevel innenfor en 

ramme av noe gjenkjennelig. Det kan også være en forklarende årsak til at Europa og Asia i 

stor grad dekkes med de samme temaene, og med den samme nyhetsverdien når det gjelder 

hvor sakene er plassert, til forskjell fra den vestlige stormakten USA, hvor sakene domineres 

av sport og kultur, og hvor nyhetene i større grad plasseres på de første to sidene med en noe 

lavere nyhetsverdi i form av disse sidenes funksjon.   

 

6.1.6 Demokratisering av nyhetene 

Aftenposten Junior kan sies å bidra til en demokratisering av nyhetene gjennom å orientere 

om verden, invitere barn inn i nyhetssfæren og ha en lærende funksjon. Dermed fremmer ikke 

avisen bare en forståelse om at nyheter og innsikt om verden er viktig. Den fremhever også at 

barn er en del av samfunnet i dag, og ikke bare fremtidige voksne Men i fokuset på barns 

stemmer og deltagelse fremstår avisen også i opposisjon til øvrige aviser, hvor barn i liten 
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grad kommer til orde (jf. Aftenposten 24.04.12),
28

 og der sakene hvor barn og ungdom slipper 

til domineres av sport og kultur hvor barn selv er deltagende (Krumsvik 2014). Barn er i 

Junior tildelt en mer aktiv rolle. Det viser seg ikke bare i hvilke roller de tildeles i artiklene, 

men også at barn i enkelte utgaver deltar som reportere. Barn er dermed både synligere og 

mer sentrale i Junior enn i annen presse (jf. Tørnby 2009; Ponte 2007; Moeller 2002). Ved å 

la barn komme til i alle typer nyheter, sammen med voksne ekspertroller som kan utdype eller 

bekrefte barns utsagn, gjør det barn til både viktige og kompetente samfunnsaktører. At barn 

ses som kompetente samfunnsaktører speiler er syn på barn som også har kommet til uttrykk i 

NRK Super fra og med oppstarten av kanalen i 2007. Det gjelder synet på barn som aktive 

mottagere av mediert innhold, og barn som kunnskapsrike. De skal ikke skjermes eller 

beskyttes mot det som skjer rundt dem, men delta i nyhetsbildet. Det viser for det første at 

barn i større grad enn tidligere anses som en potensiell målgruppe når det gjelder nyheter. For 

det andre inviteres barn inn i en ytringsfrihet og informasjonsrett som er sterkt verdsatt i 

Norge, men hvor barn tradisjonelt sett har vært holdt utenfor.   

 

6.2 Oppgavens bidrag og forslag til videre forskning 

Den eksisterende forskningen på barnenyheter tar i hovedsak for seg fjernsynsnyheter. Denne 

oppgaven har derimot sett på en avis. Med tanke på at forskjellige medier også muliggjør 

forskjellige former for formidling, og også brukes på forskjellige måter, har denne studien 

bidratt til å utvide forskningsfeltet på nyheter for barn. Et lite forskningsfelt, som de siste to 

tiårene i stor grad er preget av bidrag fra en liten gruppe forskere. Det meste av den 

eksisterende forskningen er dessuten fra Storbritannia, Nederland og Israel, land med andre 

mediekulturer enn Norge. Selv om det vil være mulig å peke på likheter mellom Norge og 

andre land, vil det til enhver tid også være forskjeller. Dermed er avhandlingen også en 

foregangsstudie til et nesten ikke-eksisterende forskningsfelt i Norge.  

Gjennom en metodetriangulering har jeg forsøk å gi et helhetlig bilde av Junior. 

Analysene har synliggjort at avisen formidler et verdensbilde der barn er viktige aktører når 

det gjelder å bli sett og hørt, og hvor politikk og skole fremstår som sentrale temaer. Avisens 

prosjekt ser ikke ut til bare å være å forklare nyhetene, men også å være lærende om verden 

samt å inkludere barns stemmer i saker hvor de vanligvis ikke blir hørt av nyhetsmediene. 

                                                 
28

 I forkant av lanseringen av Junior bestilte Aftenposten en rapport fra Retriever om hvordan og hvor ofte 

norske papir- og nettaviser omtaler barn. 
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Målsetningen til den andre nyhetsformidleren til barn i Norge, NRK, har vært å formidle 

nyheter som angår barn (Holann 2013). Likevel fikk programmet i etterkant av lanseringen 

kritikk for å være for enkel, og for å i stor grad fokusere på saker som angår barn direkte 

(Ringheim 2010). Denne oppgaven har ikke hatt som mål å sammenligne Junior med 

Supernytt, og Ringheims dom var heller ikke basert på forskning. Likevel jeg hevde at 

kritikken av Supernytt kan tyde på noen forskjeller mellom de to norske nyhetsformidlerne til 

barn. Selv om mange av sakene forklares ut ifra et barns perspektiv, fremstår likevel avisen 

med en bredde og med et mål om å inkludere barn i saker som også går utenfor barns egen 

hverdag. 

Ser man Junior i en større kontekst, finnes det et tydelig rom for mer forskning. Blant 

annet vil en resepsjonsstudie kunne fortelle noe om mottagelsen og bruken av avisen. 

Høyland (2013) og Holann (2013) har tidligere gjort resepsjonsstudier av Supernytt, og viser 

ulike sider ved mottagelsen av nyhetene. Både resepsjonen av krisepregede nyheter spesielt 

og nyhetssendingene mer generelt. Fjernsyn og avis brukes likevel på forskjellige måter, og 

lignende studier av Junior ville kunne fortelle om hvilken funksjon avisen har i praksis. Med 

to nyhetsmedier som retter seg mot barn er det også rom for å gjøre en komparativ analyse. 

Ettersom Junior er en ukeavis mens Supernytt sendes seks dager i uken, kunne det vært 

aktuelt å se hvor avgjørende utgivelsesfrekvensen er for hvilke temaer de skriver om, og i 

hvilken grad de eventuelt utfyller hverandre. Det ville også vært relevant å gjøre en 

komparativ analyse mellom barnenyhetsmediene i Norge og andre land i Europa. En slik 

studie vil for det første kunne bidra med innsikt i hvor utbredt disse nyhetsmediene er. For det 

andre vil man gjennom en slik komparativ analyse kunne få innsikt i hva inntjeningsgrunnlag 

og profil har å si for innholdet i disse mediene, og hva ulike mediesystemer har å si for 

innholdet i nyhetene for barn forskjellige steder i verden.  

Satt i sammenheng med mediebruk er det også rom for en studie som tar for seg barns 

mediebruk på internett kontra tradisjonelle medier som avis og fjernsyn. Både Supernytt og 

Junior opplever en økning i seertall og opplagstall. I tillegg viser forskning på europeiske 

barns internettbruk at barn i økende grad bruker nye digitale medier, deriblant en økning i 

hvor mange barn som ser eller leser nyheter på nett (Livingstone et al. 2014, s. 10). I norsk 

sammenheng har Norsk mediebarometer vist en økende nedgang i hvor mange som leser 

papiraviser, en nedgang som i 2015 også gjaldt nettaviser (SSB 2016). Det vil av den grunn 

være relevant å belyse hva et økende opplag i papiravisen for barn har å si for det norske 

mediebildet i de kommende årene. Kan en resepsjonsstudie av Juniors lesere gi innsikt om 
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kommende medietrender? Junior er i tillegg en avis man må betale for, til forskjell fra 

Supernytt som er gratis tilgjengelig for alle. En studie som ser på sammenhenger og 

forskjeller mellom de som ser Supernytt på fjernsynet og de som leser Junior, og ikke minst 

hvilke familier som abonnerer på avisen, kan bidra til å belyse det større mediebildet i tiden 

som kommer.  
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Vedlegg 2: Kodebok 

VARIABEL: Dato 

Hvilken avisuke saken tilhører.   

 

VARIABEL: Lengde 

1 = Notis  3 = 10 spørsmål og svar 

2= Artikkel  4 = Reportasje 

 

VARIABEL: Lokalitet 

Jeg koder etter angitt sted, enten i overskrift, ingress eller brødtekst. Hvis det er angitt flere 

steder, er det første sted som kodes. Hvis en by eller et land nevnes i brødteksten, men selve 

saken ikke er lokalisert til spesifikt dette stedet, kodes lokaliteten som Ikke angitt. Et 

eksempel er en sak om utrydningstruede dyrearter. Saken innledes med et kort avsnitt om at 

det har vært et møte i Storbritannia der utrydningstruede dyr har vært tema. Deretter bruker 

journalisten resten av artikkelen (på litt mer enn en side) på å forklare hva det vil si at noe er 

utrydningstruet, hvilke dyrearter, hvor i verden og hvordan man har forsøkt å forebygge. Er 

saken lokalisert til et spesifikt bygg, for eksempel Slottet, kodes saken til det stedet hvor dette 

bygget ligger (i dette tilfellet Oslo). EU-møter kodes som Europa, selv om det ikke er oppgitt 

hvilket land møtet finner sted.  

 

1 = Europa 

Inkluderer Vest- og Sentral-Russland, altså den vestlige delen av landet frem til Uralfjellene. 

Dersom det bare står Russland, og ikke et oppgitt sted i landet, kodes saken som «Europa» 

(ettersom det politiske sentrum befinner seg vest i landet). «Europa» inkluderer områdene 

sørvest for Uralfjellene ned til Tyrkia, det vil si Armenia, Georgia og Aserbajdsjan. «Europa» 

inkluderer hverken Norge (saker fra Norge kodes som innenriks) eller Tyrkia.  

 

10 = Asia 

Inkluderer Øst-Russland, det vil si den delen som strekker seg fra og med Uralfjellene og 

østover. Sørover til og med Malaysia, Indonesia og Filippinene. Kategorien inkluderer ikke 

Tyrkia eller Midtøsten-området.    
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11 = Midtøsten 

Midtøsten defineres som: Libya, Egypt, Irak, Israel, Jordan, Libanon, Syria, Palestina, Saudi-

Arabia, Jemen, Oman, De forente arabiske emirater, Bahrain, Iran, Kuwait, Qatar og (av 

geografiske årsaker) Tyrkia.  

 

12 = Afrika 

De afrikanske landene bortsett fra Libya og Egypt.  

 

13 = Oseania 

Australia, New Zealand, Papua Ny-Guinea og de omkringliggende øystatene. 

  

2 = Nord-Amerika 

Landområdene fra Grønland og ned til og med Costa Rica, og inkluderer dermed de Karibiske 

øyene og Mellom-Amerika bortsett fra Panama.  

  

3 = Sør-Amerika 

Landområdene fra og med Panama og sørover.  

 

4 = Utenriks, uspesifisert sted 

 

5 = Nord-Norge & Trøndelag 

Fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, men også Svalbard.  

 

6 = Vestlandet & Agder 

Fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, og Agder-fylkene. 

 

7 = Østlandet 

Fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold. 

 

8 = Oslo fylke 

 

9 = Innenriks, uspesifisert sted 
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VARIABEL: Kategori 

Saker om forskning kodes etter hva (tema) man har forsket på, slik at forskning på (f.eks.) 

miljøvennlige apparater kodes som Miljø. Der det ikke kommer tydelig frem hva forskningen 

handler om, kodes saken som Kultur. Jeg koder etter hovedtema. Dersom artikkelen 

inneholder flere temaer, er det temaet som vies mest plass (i overskrift, ingress og brødtekst) 

som kodes. 

 

1 = Sosiale spørsmål 

Saker som omhandler mellommenneskelige forhold og problemer. Her inngår blant annet: 

tigging, fattigdom, mobbing, arbeidsliv, helse. 

 

2 = Skole og utdanning 

Saker som omhandler skolepolitikk, skoleelever, slik-gjør-de-det-der, undervisning o.l. 

Inkluderer også saker om forskning på skole og utdanning, politikeres besøk til skoler. 

 

3 = Krig og konflikt 

Saker som omhandler flyktninger, flyktningleirer, megling, tilstander i krigsområder, 

fredsbyggende arbeid samt økonomisk og materiell bistand og hjelpearbeid. 

 

4 = Miljø 

Saker som omhandler klimatiltak, klimaendringer, klimamøter, forurensning, kildesortering, 

menneskeskapte skader i naturen (inkluderer skader mot og på dyr), lover og reguleringer 

knyttet til klima og miljø. Inkluderer også forskning på miljøvennlige prosesser og apparater. 

 

5 = Ulykker og natur 

Saker som omhandler naturkatastrofer (som flom, skogbrann, snøras o.l.) og ulykkestilfeller 

(som f.eks. trafikkulykker). Inkluderer forskning på forebyggende tiltak.  

 

6 = Politikk 

Saker som omhandler spørsmål og tiltak om styringsprosesser, valg, demonstrasjoner, 

politiske møter, politiske statsbesøk, lovbestemmelser, politiske markeringer – for eksempel 

årsmarkeringer for et politisk skifte i et land. 
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7 = Sport og fritid 

Saker som omhandler idrett, turneringer/mesterskap, leirskoler, aktivitets-/kulturskoler, reiser 

og ferier, dyreparker, tivoli, lek.  

 

8 = Kriminalitet 

Saker som omhandler brudd på norske eller utenlandske lover, og konsekvensene av disse 

lovbruddene. Inkluderer også etterforskning, rettsprosesser og forskning på soningsforhold og 

forebyggende tiltak. 

 

9 = Økonomi 

Saker som omhandler kjøp og salg av varer, tjenester, akser, eiendom o.l. mellom 

privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Inkluderer også forklaringer og opplysninger om 

økonomi.  

 

10 = Kultur og underholdning 

Saker som omhandler populærkultur og estetiske områder som kunst, musikk, dans, teater, 

film og litteratur. Inkluderer også saker om medier, historie, kongelige, religion, 

høytidsfeiringer, festivaler, minnemarkeringer samt forskning på ikke-spesifikke fagområder.  

 

90 = Annet 
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Vedlegg 3: Kvantitative data 

Tabellen viser frekvensfordelingen og prosentfordelingen av sakenes lengde: 

 

 Frekvens Prosent 

Kumulativ 

Prosent 

 Notis 297 78,6 78,6 

Artikkel 39 10,3 88,9 

10 Spørsmål 15 4,0 92,9 

Reportasje 27 7,1 100,0 

Totalt 378 100,0  

 

Tabellen viser frekvensfordelingen og prosentfordelingen av sakenes lokalitet: 

 

 Frekvens Prosent 

Kumulativ 

Prosent 

 Asia 72 19,0 19,0 

Europa 65 17,2 36,2 

Nord-Amerika 31 8,2 44,4 

Midtøsten 27 7,1 51,5 

Sør-Amerika 25 6,6 58,1 

Afrika 22 5,8 63,9 

Oseania 7 1,9 65,8 

Utenriks, uspesifisert 6 1,6 67,4 

Oslo 30 7,9 75,3 

Østlandet 39 10,3 85,6 

Nord-Norge & Trøndelag 11 2,9 88,5 

Vestlandet & Agder 11 2,9 91,4 

Innenriks, uspesifisert 32 8,5 100,0 

Totalt 378 100,0  

 

Tabellen viser frekvensfordelingen og prosentfordelingen over sakenes kategorier: 

 

 Frekvens Prosent 

Kumulativ 

Prosent 

 Sport & fritid 69 18,3 18,3 

Politikk 66 17,5 35,8 

Kultur & underholdning 55 14,6 50,4 



121 

 

Sosiale spørsmål 43 11,4 61,8 

Miljø 36 9,5 71,3 

Skole & utdanning 35 9,3 80,6 

Krig & konflikt 32 8,5 89,1 

Ulykker & natur 16 4,2 93,3 

Kriminalitet 6 1,6 94,8 

Økonomi 1 ,3 95,1 

Annet 19 5,0 100,0 

Totalt 378 100,0  
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Vedlegg 4: Intervjuguide 

 

Innledende spørsmål 

Redaktør for Junior – hva er din rolle og ditt ansvar i avisen? 

Når begynte du selv å jobbe med Junior? 

Hvorfor bestemte Aftenposten seg for å lage en barneavis? Hvorfor i 2012? 

I hvor stor grad har dere latt dere inspirere av andre barnerettede nyhetsmedier? 

 - Innenriks, utenriks, fjernsyn, andre barneaviser 

 - Hva hos disse har dere latt dere inspirere av? 

Hvorfor papir og ikke nett? 

 

Litt om selve avisen 

Hvordan vil du beskrive avisen Junior? 

Hva skiller Junior fra aviser for voksne? 

Har barn vært delaktige i prosessen med å utvikle Junior? Mye? 

Hvor delaktige har barn vært i den videre utviklingen av avisen? 

Kan du fortelle litt om utformingen av avisen og hvordan dere har tenkt rundt dette? 

Hva vil du si er Juniors viktigste oppgave? 

Har dere noen målsetninger? (Slagordet om å forklare vanskelige sammenhenger) 

Adskilt eller samarbeider dere med resten av Aftenposten? 

En ukeavis på papir – hvilke fordeler gir det? 

 

Om utvalg og innhold 

Hvordan velger dere ut saker?  

- Har dere noen interne nyhetskriterier? 

Er det viktig at nyhetene handler om barn? 

Er det noen temaer som oftere prioriteres enn andre? 

Hvilke temaer er mer utfordrende å skrive om?  

 - Hva er det som gjør disse temaene utfordrende å formidle? 

 - Noen temaer som er kontroversielle? 

Har dere noen retningslinjer for hvordan dere skal håndtere og presentere store katastrofer? 

Utenriksstoffet er blitt en viktig del av Junior. Hvorfor har dere satset på slike saker? 
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 - Hvordan velger dere ut slike nyheter? 

 - Hvordan velger der å presentere saker som er mindre hjemlige? 

Hva med temaer som politikk og kriminalitet? Får disse noen plass i avisen? 

Er det lettere å ha en positiv vinkling i sakene når man skriver for barn? 

Samarbeider dere med barneaviser andre steder når det gjelder utveksling av saker? 

Tenker dere mye over hva slags nyheter dere tror barn er opptatt av? Eller mer opplysning? 

Finnes det noen typiske Junior-saker? 

 

Kilder og presentasjon 

Hvor bevisste er dere på hvem dere bruker som intervjuobjekter/kilder? 

Når er barn intervjuobjekter og når er det en voksen? 

Hva tror du må til for at barna skal engasjeres i nyhetene? 

 - Er barns identifisering med sakene viktig for dere? 

At man gir barn en aktiv rolle i nyhetene – hvor bevisste er dere på det? 

Hvordan jobber dere med å presentere nyhetene?  

- Hvordan jobber dere med språket? 

- Hvorfor har dere valgt å gjøre som dere gjør? 

Hva vil du si er forskjellen på barnenyheter og nyheter laget for at barn skal forstå? 

Hvordan jobber dere med balansegangen mellom: for vanskelig og for forenklet? 

 

Avsluttende 

Noe mer informanten vil legge til? 
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Vedlegg 5: Sluttet på skolen for å finne mat 
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Vedlegg 6: Sånn skal en drømmelærer være! 
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Vedlegg 7: - Vennene mine tar hensyn 
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