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Forord  

Jeg startet på masterstudiet i journalistikk høsten 2012. Da var studiet et samarbeidsprosjekt 

mellom Høyskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. Jeg søkte opprinnelig om å 

studere med halv studieprograsjon, og planla å levere en praktisk masteroppgave våren 2016. 

Jeg er ansatt som journalist i NRK, og har i hele studieløpet jobbet 100 prosent. Jeg tenkte en 

praktisk masteroppgave ville være best å kombinere med mitt daglige arbeid. Underveis i 

studieløpet har en del endret seg, blant annet mitt syn på journalistikkforskning. Jeg hadde 

lyst å forske, og endret derfor til en ordinær masteroppgave. I samarbeid med veileder Harald 

Hornmoene ved Høyskolen i Oslo og Akershus (h15-h16) kom jeg fram til at et 

forskningsprosjekt med tema fra min daglige jobb ville være god forskningslæring, og 

asmtidig kunne gi ny innsikt jeg kan ta med meg videre inn i redaksjonsarbeidet.  

Denne oppgaven ble skrevet fordi jeg ofte lurer på hvordan norske forholder seg til nyheter. 

Det vil si, aller mest lurer jeg på om de følger med på de nyhetene som lages for barn i Norge. 

Jeg jobber selv med å lage nyheter for barn i NRK, og synes det vi produserer er veldig bra. 

Jeg tenker at norske barn er heldige som har profesjonelle barnenyheter tilgjengelig. Og ikke 

bare har de våre nyheter på forskjellige plattformer, de har også muligheten til å velge mellom 

barnenyheter fra flere mediehus.  

Gjennom kommentarer barna skriver på nett og sosiale medier, tips som kommer inn på e-

post, og barn jeg møter ute på opptak får jeg også inntrykk av at de liker det vi gjør. Kan 

hende er det bare noe de sier fordi vi er på deres skole akkurat den dagen. Barna inviterer oss 

nemlig stadig til å lage reportasjer fra innsamlingsaksjoner, skoleprosjekter, demonstrasjoner, 

forestillinger, konserter og andre ting de er med og arrangerer. De stiller villig opp i enqueter 

med sine betraktninger om norsk skolepolitikk og verdenspolitikk, om Donald Trump og 

Terese Johaug, Jens Stoltenberg og Justin Bieber, klima, forurensning, killer clowns og 

leirskole. De forteller oss at de ”Elsker Supernytt!” og ”Ser på det hver dag”, og det er jo 

veldig hyggelig. Men er dette egentlig tegn på deres nyhetsinteresse og 

samfunnsengasjement? At de barna vi besøker liker at vi kommer, eller at de fra dag til dag 

sender oss e-poster og skriver kommentarer betyr kanskje bare at de liker akkurat det det vi 

har viser dem den aktuelle dagen. Men jeg håper jo at de også at journalistikken vår bidrar til 

at de forstår mer av verden rundt seg, og føler seg sett og ivaretatt. I fjor forsket min kollega 

Kristin Granbo på hvordan journalistene som lager nyheter for barn tenker om nyhetsarbeid i 
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den digitale virkeligheten. Når det nå er min tur til å forske på journalistikk vil jeg se hvordan 

barna tar imot det de får fra oss journalister i den samme virkeligheten. 

 

Takksigelser 

Jeg ønsker å takke min veileder, professor Harald Hornmoen ved Høyskolen i Oslo og 

Akershus. Ved hjelp av hans faglige råd, entusiastiske tilbakemeldinger og motiverende e-

poster kom jeg til slutt i mål. Hans kollegaer, førstelektor Asbjørn Johannessen og 

førsteamanuensis Michael Preminger, for deres tålmodighet med en fortvilet nybegynner i 

statistikkverktøyet SPSS. SPSS-hjelp måtte jeg også få fra senioringeniør Pål Fugelli ved 

Universitetet i Oslo. Prosjektleder i NRK Supernytt, Frank Sivertsen, som i tillegg til å være 

en veldig fleksibel sjef, også bidrar som kilde i forskningen. Halvdan Torje Berg, rådgiver i 

utdanningssektoren i Skedsmo kommune, for stor velvilje til kommunens deltagelse, et godt 

samarbeid, og interessante og hyggelige telefonsamtaler. For innspill og tilbakemeldinger på 

spørreskjemaet: mine kollegaer Øystein Espeseth Andresen, Kristin Granbo, og Marthine 

Meum i NRK. Linn Cathrin Lorgen som tipset meg om relevant litteratur. Elevene fra Askim, 

Fredrikstad, Hammerfest, Lindesnes, Rissa og Skedsmo kommuner, for svar på spørreskjema. 

11-åringene i Ulsteinvik, Ålesund og Frogn, og deres familier, som jeg fikk besøke hjemme. 

Min venn, Olav Bru, for korrektur og generell oppmuntring. Min mor, Edel Rustøy 

Magnesen, for all hennes omtanke. NRK STUP og Institutt for journalistikk for økonomisk 

støtte. Til slutt min arbeidsplass NRK som oppmuntrer til, og tilrettelegger for 

videreutdanning slik at jeg fikk denne muligheten til å utvide min journalistiske og 

akademiske kompetanse.  

 

Kristine R. Magnesen, Oslo, 1. desember 2016 

  



 7 

Sammendrag 

Barn i Norge har tilbud om et bredt utvalg av nyheter på alle tenkelige plattformer. Hver 

eneste dag hele uken publiseres spesialproduserte barnenyheter på Internett, Snapchat, og 

Instagram. Det finnes junioraviser både på nett og mobil, og i tillegg får norske barn fem nye 

TV-nyhetssendinger i uken. Som attpåtil er tilgjengelig on-demand når de vil! 

Denne masteroppgaven undersøker om de benytter seg av tilbudet. Ved å forske på norske 11-

åringers forhold til nyheter belyser den også hva slags roller de tar i samfunnet. 

Problemstillingen søker svar på hvordan norske barn finner, leser og forstår nyheter som lages 

for dem. Mine funn viser at barna er veldig opptatt av å følge med i samfunnet. Deres 

hovedmotivasjon for å aktivt lete etter nyheter er å få vite hva som skjer. De vil vite hva som 

skjer i verden, i Norge, og fder de bor. De vil vite hva som skjer i konfliktområder som Syria, 

hva som skjer med Marcus og Martinus og hva som skjer hvis Trump blir president i USA. 

Den store nyhetsinteressen gjør at de har utviklet kompetanse på nyhetsleting. Men de leser 

ikke bare barnenyheter, de leser oppdateringene der de finner dem først, og det er ofte på 

nyhetsnettsteder for voksne, som VG.no. Der hender det finner ting som gjør dem redde eller 

bekymret, og da søker de støtte fra de voksne hjemme. De liker spennende overskrifter og 

bilder, og hvis språket i tillegg er klart og tydelig forstår de sakene best.  
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Abstract 

The Children of Norway are offered a wide range of news, on all conceivable platforms. Child 

appropriate news content are published all day, seven days a week. Norwegian kids can get 

age cotumized news online, on Snapchat and from Instagram. There are junior newspapers 

both online and on paper. Finally Norwegian children get five fresh news broadcasts on TV 

every week. Oh, and they are available on-demand online whenever they want! 

This thesis examines whether they make use of the offer. By examining the relationship 

between Norwegian 11-year-olds and the news the thesis highlights what kind of roles the 

children plays in society. Are they citizens, with the rights and responsibilities that entails? Or 

are they citizens in the making, in need of protection and guidance? The investigation seeks 

answers on how Norwegian children search for, read and understand the news. In particular it 

focuses on the news who targets the young audience. My findings show that children are very 

keen to keep up with society. Their main motivation for news searching are to find out “what 

happens”. They want to know what happens in the world, in Norway, and in their own 

neighbourhood. They want to know what happens in the conflict areas such as Syria, what 

happens to Norwegian child stars Marcus and Martinus, and what happens if Trump becomes 

president of the United States. Their great interest in the news have made them experts on 

searching for informationon the web. The do not limit themselves to childrens news, they will 

read the first stories they come across in their search. Most of the time their search leads them 

to grown-up news sites like VG.no. The grown-up-stories will sometimes make them worried 

or fearful, which will make them seek supports from the adults at home. They enjoy exciting 

headlines and pictures. Uncomplicated storytelling and a language they can relate to, makes 

for the best understanding of a news story. 
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1 Innledning – Med nyheter i lomma 

Utgangspunktet for denne oppgaven var ønsket om å finne ut hvordan barn ser og leser 

nyheter. Hva slags informasjon tilbys de i form av nyheter, og hva slags informasjon velger de 

selv? For å finne ut av det vil jeg i denne oppgaven se på hvordan norske barn forholder seg 

til nyheter. Vi er alle en del av samfunnet og verden rundt oss. Alle mennesker trenger å forstå 

hvordan den verden og det samfunnet de lever i, fungerer. Informasjon er både nyttig og 

viktig for forståelsen vår. Nyheter er en del av den informasjon som kan gi forståelse. Nyheter 

er historiefortelling. På sitt beste forteller nyhetene historier som gir informasjon, og 

forståelse om verden rundt oss – om virkeligheten. Alle mennesker har behov for, og krav på 

informasjon, barn intet unntak. Men hvordan fortelle historier om virkeligheten så barna både 

forstår og lærer? Og hvordan presentere informasjonen på en måte som gjør at de selv velger 

å oppsøke den?  

Først ute. Førstemann! Like stas i nyhetsredaksjonen, som i skolegården. Noen ganger får vi 

inntrykk av at det å være først ute er viktigere enn både form, innhold og kildekritikk blant 

journalister. Ikke bare er det viktig å være den første til å publisere nyhetssaker, man skal 

også være den første som leverer på nye plattformer. Mantraet for alle innholdsleverandører i 

den nye digitale virkeligheten er tilsynelatende ”å være tilstede der publikum er”.  Skal vi lage 

en livesending på Facebook i stedet for en reportasje? Kan vi snappe værmeldingen? Hvilken 

app er best for nyhetsbulletiner, Twitter eller Vine? Hvor mange følgere har vi på Instagram 

nå? Kanskje vi skal droppe TV-sendinger, og bare legger alt rett på YouTube? For ikke å 

snakke om idéen om at det er mulig å ”lage en video som går viralt”. Akkurat dét er nok en 

helt egen, og annen, masteroppgave.  

Nyhetsprodusenter er uten tvil nødt til å følge med på den teknologiske utviklingen. Vi lever i 

en global verden, avstandene minker, fordelene med utviklingen er mange. En av fordelene er 

at du kan nå hele verden med budskapet ditt. Men hva skal til for at hele verden får med seg 

ditt budskap når det er så mange som har denne muligheten? Med nye mobile plattformer, 

apper og andre digitale løsninger, ligger forholdene til rette for at hver enkelt kan være sin 

egen redaktør. Man velger hva og hvem man følger, og kan filtrere bort uønsket innhold. 

Sosiale medier, som Facebook, har algoritmer som filtrerer for deg. Disse gjør at feeden din 

kun består av innhold som bekrefter det du allerede tror og mener (Wong m. fl., 2016). 

Smarttelefonen er alltid med, og med god dekning og et rimelig telefonabonnement kan du 

oppdateres på hva du vil omtrent når og hvor du vil.  
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Det er ofte barn og unge som er først ute med å ta i bruk nye digitale løsninger. Denne 

oppgaven skal handle om nyheter og barn. Jeg skal forsøke å finne ut om de leser nyheter, og 

hvor nyhetsinteresserte de er. Hvordan de ser og leser de nyhetene som produseres for dem, 

og hvordan de lar seg engasjere eller om de forholder seg passive til disse nyhetene.  

Det er heldigvis lenge siden forskere antok at barn ikke er interesserte i nyheter. Likevel er det 

fortsatt mange aspekter ved barns forhold til medier generelt og nyheter spesielt som ikke er 

forsket på (Carter, 2013, s. 255). Det er ingenting som tyder på at barn forholder seg passive 

til nyhetene de ser, leser og hører. Det virker tvert imot som de er ivrige etter informasjon om 

samfunnet de lever i, og noen av dem er svært aktive i sin søken etter nyheter (Granbo, 2015, 

s. 4). Skolen er selvfølgelig en viktig arena hvor norske barn får mye informasjon. Mange 

lærere bruker nyheter i undervisningen, og oppfordrer elevene sine til å følge med på fritiden 

også. Men en ting er hva lærere og foreldre oppfordrer til, og tilrettelegger for, hva med den 

tiden barna selv bestemmer over? Vi vet at nesten alle norske barn bruker nettbrett og 

smarttelefoner hver eneste dag. De fleste norske 11-åringer har egen smarttelefon 

(Medietilsynet, 2016, s. 18). De fleste har også tilgang til Internett via PC/Mac og nettbrett 

hjemme (Medietilsynet, 2016, s. 14). Som tidligere nevnt gir digitale plattformer den enkelte 

mange muligheter til å redigere og filtrere hva slags innhold de vil motta. Barn fungerer som 

redaktører for det innholdet de leter fram, ser og leser på same måte som voksne gjør det. Og 

når vi vet at barna har enkel tilgang til en hel verden av innhold via Internett, hvilken verden 

er de interessert i? Hva slags informasjon leter de etter? Hva definerer de som nyheter? 

Hvordan leser og oppfatter de det de finner?    

 

1.1 Min egen rolle 

Som produsent av nyheter for barn i Norge har jeg med meg noen oppfatninger og erfaringer 

inn i arbeidet med oppgaven. NRK Supernytt, som har vært min arbeidsplass i litt over to år, 

lager nyheter for målgruppen 8-12 år. Målet med alt vi lager er å nå alle barn i målgruppen 

med nyheter tilpasset dem. NRK Supers redaktør leverer en årlig bestilling på Supernytt. 

Sammen med daglige diskusjoner og evalueringer i Supernytt-redaksjonen danner den 

grunnlaget for hvordan vi jobber. Både i utvalg av saker, formidling, form og språk 

etterstreber vi å fortelle på barnas egne premisser. Alvorlige hendelser skal forklares uten å 

skremme, journalistene skal være trygge voksne som bruker ord barna forstår uten å ”snakke 

ned” til dem. Identifikasjon er viktig for forståelse, og man tror barn lettest identifiserer seg 
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med andre barn, derfor er saker med barn høyt prioritert. Det foretrukne er historier som 

handler om barn, men barnas deltagelse skal synliggjøres i alt som produseres. Alt skal 

formidles fra barns synsvinkel, barn skal få komme med sine meninger i sakene, og/eller i 

kommentarfeltet under. I løpet av det siste året har produksjonen dreid mot andre 

publiseringsplattformer enn TV, og fra januar 2016 er det i nett-TV dagens sending først blir 

tilgjengelig (Frank Sivertsen, prosjektleder i NRK Supernytt, e-post 15.10.16). 

Jobben min i Supernytt er hovedgrunnen til at jeg ville forske på akkurat dette temaet i min 

masteroppgave. Jeg har både mine egne og noen kollektive NRK-antagelser med meg inn i 

forskningsprosjektet. I NRK tror vi det er helt grunnleggende at nyhetsformidling må skje der 

barna er. Nyheter for barn må presenteres på nett og populære apper. Hvis ikke får de dem 

ikke med seg. Nettsakene våre med video er ofte mer lest enn nettsaker med bare tekst. Vi tror 

derfor barnenyhetene må produsere mer video- enn tekstinnhold. Vi har også oppfatninger om 

at barn er mest interessert i saker som handler om deres egen virkelighet. De engasjerer seg 

mer i nyhetssaker hvis de stilles et spørsmål og oppfordres til diskusjon. Vi har også inntrykk 

av at barn elsker poller og kvisser. Vi tror prime-time for nyheter på Instagram og nett er før, 

og rett etter skolen. Og vi tror de ser og leser sakene våre på nett og sosiale medier selv om de 

ikke kommenterer eller trykker ”like”. Basert på tall fra de store årlige rapportene om barn og 

medier tror vi at barna er på vei bort fra lineær TV-titting, og at de foretrekker nettbrett og 

mobil for all informasjon.1 

For den videre forskningen er det noen utfordringer rundt nærhet til det jeg skal forske på, 

min forforståelse av temaet og habilitet til å vurdere det redaksjonsmiljøet jeg selv er en del 

av, og produkter jeg selv har vært med på å lage. I arbeidet med oppgaven har jeg forsøkt å 

skille rollene som journalist fra rollen som forsker så godt det lar seg gjøre. Dette har vært 

spesielt viktig for meg i analysen av resultatene. Jeg har hatt i bakhodet at resultater som 

bekrefter mine antagelser må begrunnes av svarene fra undersøkelsen, ikke fordi jeg har gjort 

meg opp en mening på forhånd.  

De årlige undersøkelsene Barn & medier og Mediebarn gir god innsikt i norske barns 

medievaner. Begge ser på den generelle mediebruken for store barnegrupper. Det er mye å 

hente derfra om tidsbruk og ulike plattformer. Men det spørres lite om barnas forhold nyheter, 

og enda mindre om deres forståelse av nyhetsinnhold, derfor denne oppgaven. 

 
                                                
1 Barn & medier og Mediebarn er årlige undersøkelser om temaet 
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1.2 Problemstilling 

I arbeidet med å utvikle problemstillingen har jeg tatt utgangspunkt i egne antagelser, 

samtaler med andre journalister, tilgjengelige rapporter og forskningslitteratur. Vi vet at 

norske barn har egen mobil og/eller nettbrett. Vi vet at nesten alle norske husstander har 

Internett, og at norske barn bruker mye av tiden sin der (Medietilsynet, 2016). Dette gir 

norske barn bortimot uendelige muligheter til å skaffe seg alt de måtte ønske av informasjon, 

og de bruker mye av tiden sin på nettsider som tilbyr dette (Medietilsynet, 2016). Vi vet hvem 

som produserer barnenyheter i Norge, og en god del om hvordan de tenker. Prosjektlederne 

Ingunn Røren i BT Junior og Frank Sivertsen i Supernytt forteller på vegne av sine 

redaksjoner at de er opptatt av at barnenyhetene skal fremstå troverdig, og forklare det som 

skjer. Til en rapport om barnenyhetsproduksjon i Europa fra 2015 intervjuet Kristin Granbo 

journalister fra ulike land i Europa om hvordan den digitale utviklingen påvirker 

journalistikken deres. De pekte på endringer i publiseringsplattformer og –tempo, og 

utfordringene som ligger i å velge blant de enormt mange tilgjengelige nyhetssakene (Granbo, 

2015). Hva vi ikke vet er hvordan barna forholder seg til disse endringene eller hvordan de 

bruker det nyhetsstoffet som tilbys dem. For de barna som er i journalistenes målgruppe i dag 

finnes det egentlig ikke noen ”ny medievirkelighet”, selv om journalistene føler deres 

arbeidshverdag har endret seg. Over hele Europa er tendensen at yngre målgrupper beveger 

seg fra lineær TV-titting til andre plattformer. I den europeiske kringkastingsunionen er dette 

tema for pågående diskusjoner (Anne Kornmann, EUROVISION Children and Youth Team, 

e-post 21. oktober 2016). Det virker derfor naturlig å fokusere på nye digitale plattformer i en 

forskningsoppgave om barnepublikumets interesse og opplevelse av det nyhetsinnholdet som 

presenteres for dem. Nett og sosiale medier ble derfor inkludert i følgende problemstilling:  

Hvordan finner, leser og forstår norske 11-åringer nyheter som er produsert for dem på nett 

og sosiale medier? 

 

1.3 Forskningsspørsmål 

For å svare på problemstillingen har jeg utarbeidet forskningsspørsmål. Disse mener jeg er 

egnet til å få svar på hver av delene i problemstillingen: Hvordan finner, leser og forstår 

norske 11-åringer nyheter som er produsert for dem på nett og sosiale medier? 



 13 

I problemstillingen spør jeg egentlig hvordan norske 11-åringer gjør tre ting:  

a) finner nyheter som lages for dem på nett og sosiale medier 

b) leser nyheter på nett som lages for dem på nett og sosiale medier 

c) forstår nyheter som lages for dem på nett og sosiale medier  

For å finne svar på disse tre delene, har jeg brukt seks forskningsspørmål. Disse har igjen vært 

utgangspunkt for å tematisere spørsmålene i spørreundersøkelsen og intervjuene, og senere 

analysen av disse.  

Forskningsspørsmål 1: Oppsøker norske barn nyheter? 

I problemstillingen forutsettes det at svaret på dette spørsmålet er ”ja”. Det er ikke egentlig et 

godt forskningsspørsmål, men jeg har brukt det som en overskrift for spørsmål som kan 

kartlegge barns nyhetsinteresse, og deres forhold til nyheter. Hvis barna på eget initiativ 

oppsøker nyheter vil det være et tegn på at de er interesserte i dem. Hvis de ikke selv aktivt 

oppsøker nyheter vil jeg finne ut hva som eventuelt kan motivere dem til å gjøre det. Jeg vil 

også vite om de oppsøker alle slags nyheter, og om de forholder seg til at det finnes både 

voksennyheter og barnenyheter.  

 

Forskningsspørsmål 2: Hvor leter de?  

For å finne ut av barnas nyhetsleting trenger jeg å stille tre spørsmål, dette er det første. Det 

handler om hvor og hvem de ”henvender seg til” når de skal finne nyheter. Her lurer jeg både 

på hvilke fysiske plattformer de bruker for å lete, men også hvilke nettsider og apper de 

foretrekker. Spørsmålet vil først og fremst de på hvordan de leter på Internett og hvordan de 

bruker mobil og nettbrett for å søke. I tillegg hvor og hvordan de går videre for å finne mer 

informasjon, eller utforske noe de har plukket opp andre steder. 

Forskningsspørsmål 3: Hva leter de etter? 

Her vil jeg se på om det er forskjell på hva de synes er interessant og hva de synes er viktig. 

Jeg er nysgjerrig på om de er opptatt av det barnenyhetsprodusentene tror de er opptatt av. 

Her vil jeg også finne ut hvor de ”plukker opp” saker som gjør at de vil finne ut mer. Og om 

de benytter seg av mulighetene til å lete etter nyheter som er laget med tanke på dem.  

Forskningsspørsmål 4: Hva finner de når de leter?  
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Spørsmålet handler om hvor de ”havner” når de oppsøker nyheter. Her vil jeg vite om deres 

nyhetsleting effektiv, og om de får de svar på det de lurer på. Antagelsen er at de fort havner 

på nyhetssider for voksne og at de der ofte kommer over skremmende eller uforståelige saker. 

Jeg vil også vite om de finner barnenyhetene, og om du leser dem hvis de kommer over dem. 

Forskningsspørsmål 5: Hva slags nyheter tilbys de/får de det de vil ha? 

Spørsmålet skiller seg fra forskningsspørsmål 3 fordi jeg her vil finne ut om det er en 

sammenheng mellom det de sier de vil ha, og det de får. Her vil jeg også vite om de synes det 

de tilbys er interessant og forståelig. Spørsmålet vil bare handle om hva slags innhold 

barnenyhetene presenterer.  

Forskningsspørsmål 6: Hva skjer i barns møte med nyheter? 

Dette handler hovedsakelig om forståelsen av barnenyhetsstoffet. Jeg vil også vite om de 

oppfatter forskjellen på barnenyheter og voksennyheter. Og hvordan de forstår det de leser. 

Som en del av forståelsen vil jeg spørre om de lærer noe og/eller lar seg inspirere til handling 

av nyhetssaker. Her vil jeg også finne ut om de og eventuelt hvordan de diskuterer nyheter. 

Jeg vil vite hva som motiverer eller ikke motiverer dem til å diskutere nyheter i 

kommentarfelt. 

 

1.4 Nyheter for barn i Norge 

En enkel definisjon på nyheter er at det er informasjon om noe vi ikke vet fra før (Allern, 

2005, s.52). I så fall er nyheter for barn informasjon for barn. Hva som er nyheter bestemmes i 

stor grad av de som lager dem. I Norge har vi tre produsenter som konsentrerer seg kun om 

barnenyheter; Aftenposten junior, NRK Supernytt og BT junior. Alle disse har utgangspunkt i 

nyhetsinstitusjoner for voksne, og har unge målgrupper. Redaksjonene drives av voksne 

journalister, og benytter seg i ulik grad av barn som reportere og deltagere. Temavalgene er 

ganske sammenfallende, men Bergens Tidende har et ekstra fokus på regionale saker. I høst 

har for eksempel alle tre redaksjonene dekket det amerikanske presidentvalget (Hovden, 2016, 

Aftenpodden junior, 2016 og NRK Supernytt 2016j) 

Aftenposten junior er en ukentlig papiravis for barn mellom 8 og 12 år Størstedelen av 

opplaget sendes til abonnenter, men avisen finnes også i løssalg over hele landet. De 

publiserer sporadisk på Instagram og legger av og til ut videosaker på Aftenposten.no. De 
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bruker Facebook for å spre det digitale innholdet sitt, samt reklamere for papiravisen. Når en 

sak publiseres på nett er det fordi den også kan være interessant for voksne, ifølge redaktør 

Guri Leyell Skedsmo. ”Det er ikke meningen at barn skal sitte og lese Aftenposten.no”, sier 

hun (Guri Leyell Skedsmo, redaktør i Aftenposten junior, telefonsamtale 16.09.16). 

Eksempler på junior-saker som ligger på Aftenposten.no er - Vennestubben gjør at ingen 

trenger å være lei seg (Aftenposten junior, 2016c) og Høgmo i Aftenposten Junior-intervju: – 

Jeg har aldri vært redd for å miste jobben (Aftenposten junior, 2016d). Aftenposten junior 

lager også Aftenpodden junior, en gratis podcast som i skrivende stund har tolv episoder ute 

(Aftenpodden junior, 2016). De tre nyeste podcastene er en serie om det amerikanske 

presidentvalget, de andre handler om vennskapsråd. Redaksjonen består av voksne, men de 

bruker ofte barn i målgruppa som juniorjournalister. Målet synes å være å gi sakene et 

tydeligere barneperspektiv. For eksempel hadde de flere juniorjournalister med seg til 

Arendalsuka for å intervjue politikerne tidlig i høst (Aftenposten junior, 2016e) Barn som 

intervjuer voksne er formen på Aftenpodden junior-podcastene (Aftenpodden junior, 2016). 

Papiravisen har et opplag på cirka 25.000 (Mediebedriftenes landsforening, 2015). På 

Instagram har de 1383 følgere (Aftenposten junior, 2016a), og Facebooksiden har 8180 

likerklikk (Aftenposten junior, 2016b).  

Bergens Tidende junior er en abonnementstjeneste på Internett som startet i september 2016. 

Målgruppen er 7 til 15 år. ”Smakebiter” fra utvalgte saker legges gratis på nett, men du må 

altså ha abonnement for å få lese hele. Litt lenger fram i tid planlegges en egen BT-junior-

app, også denne med abonnement. BT junior ønsker ikke å oppgi nøyaktig abonnementstall, 

men i løpet av sine første seks uker fikk de nærmere 1000 abonnenter (Hagen, 2016). 

Prosjektleder Ingunn Røren sier det er flere enn forventet (Ingunn Røren, prosjektleder i 

Bergens Tidende junior, e-post, 19. oktober 2016). BT junior bruker voksne erfarne 

journalister til alvorlige saker og barnereportere til ”mykere stoff” (Hagen, 2016). De 

publiserer også små saker på Snapchats MyStory. På Instagram hadde @btjunior_ 605 følgere 

1. september, men kontoen er for øyeblikket sperret (Ingunn Røren, prosjektleder BT junior, 

e-post 19. oktober 2016). BT junior på Facebook har 9702 likerklikk (BT junior, 2016). Der 

er den mest sette videoen en dyrevideo med 10.000 visninger (BT junior, 2016). 

Eksperimenter er også populært på deres Facebook-side, ifølge prosjektleder Røren.  

NRK Supers nyhetsredaksjon Supernytt publiserer nyheter daglig på nett, seks dager i uken på 

Instagram og fem dager i uken på TV og nett-TV. Det lages ikke TV-sendinger i jule- og 

sommerferiene. Utvalgte saker legges på NRK Supers Facebook-side, men da med tanke på å 
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nå et voksent publikum (NRK Super 2016b). På NRKSuper.no har de mest populære nett-

sakene 8000 lesere i løpet av en uke. Lineær TV-sending har et seertall på ca. 20.000, men 

bare 4000 av disse er i målgruppen for programmet. 77 prosent av barn mellom 2 og 11 år 

svarer at de har sett Supernytt på skolen minst én gang i måneden i 2016 (Frank Sivertsen, 

prosjektleder Supernytt, e-post 26. oktober 2016). Supernytt publiserer på to Instagram-

kontoer. I skrivende stund har @nrksupernytt 71.500 følgere, @nrksuper har 104.000 følgere 

(NRK Super, 2016a og NRK Supernytt 2016). Antallet øker med noen hundre i uken på begge 

kontoene. Kontoen @nrksuper er en felles konto for NRK Super. Supernytt legger ut én nyhet 

om dagen på denne kontoen. Andre saker på denne kontoen er fra andre redaksjoner med 

samme målgruppe, for eksempel Dyrevenn, vitenskapsprogrammet Newton og 

radioprogrammet Skolefri. Programlederne for Supernytt besøker også Skolefris 

direktesending mellom 14 og 16 på hverdager for å snakke om én av dagens saker i noen 

minutter. 

 

1.5 Oppgavens struktur 

I kapittel 1 presenterer jeg bakgrunnen for hvorfor jeg har valgt barn og nyheter som tema for 

oppgaven og gjennomgår hvordan jeg kom fram til problemstilling og forskningsspørsmål. 

Her beskriver jeg også kort de tre redaksjonene som lager nyheter for barnemålgrupper i 

Norge. 

I kapittel 2 skriver om tilgjengelig forskning om barn og medier. I tillegg til gjennomgangen 

av tilgjengelig og aktuell litteratur trekker jeg inn årlige statistiske undersøkelser og nylige 

rapporter. Ved hjelp av kilder i redaksjonsmiljøene inkluderer jeg også beskrivelser av det 

norske barnenyhetslandskapet anno 2016. 

I kapittel 3 presenterer jeg de teoretiske perspektivene som er valgt for å svare på 

problemstillingen. Jeg begrunner kort hvorfor de to valgte metodene er best egnet til å belyse 

temaet fra flere vinkler, og velegnet for metodetriangulering. Jeg gjennomgår utarbeiding og 

gjennomføring av de to ulike metodetilnærmingene. 

I kapittel 4 analyserer og drøfter jeg mine funn.  

I kapittel 5 oppsummerer og konkluderer jeg. Jeg gjennomgår oppgavens bidrag, styrker og 

svakheter og peker mot videre forskning.  
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1.6 Begreper og avklaring 

Barnenyheter – nyheter som produseres for en barnemålgruppe, og som ved publisering er 

tydelig merket som barneinnhold. 

Redaksjonene eller barnenyhetsredaksjonene – journalistene som daglig jobber med å 

produsere barnenyheter 

Samfunnsborgere - Min oversettelse av ordet citizens. Noen steder er medborgere brukt i 

samme mening. 

Respondenter – deltagere i undersøkelsen som har svart på spørreskjemaet mitt.  

Informanter – intervjuobjekter i forskningsintervjuene 

Dybdeintervju, forskningsintervju og intervju brukes om hverandre i betydningen 

forskningsintervju. 

Fokus for denne oppgaven er barna og deres forhold til nyheter. Eksemplene barna blir bedt 

om å ta stilling til er hentet fra NRK Supers nettsider og kontoer på Instagram. Supernytt er 

uten tvil størst på barnenyheter i Norge, og den eneste redaksjonen som presenterer 

nyhetsinnhold som er tilgjengelig for alle barn på Internett og sosiale medier. Aftenposten 

junior og BT junior oppgir selv at deres hovedfokus er på innholdet som gjøres tilgjengelig 

for abonnenter. Stoffet de presenterer på sine sosiale medier bærer preg av at de skal selge 

abonnementsinnhold.  

 

2 Tilgjengelig forskning 

Forskningsfeltet barn og media kan sees på som en miniversjon av medieforskningsfeltet. 

Feltet fokuserer på de vanlige temaene innen medieforskning – publikum, tekst og 

institusjoner, men krever også stor grad av målgruppeforståelse. Faktisk kan 

medieforskningen lære av barnemedieforskningen når det kommer til målgruppefokus 

(Lemish, 2013, s. 1).  
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Vi har en forståelse av barndom som en sosial, kulturell og historisk konstruksjon, skriver 

Lemish (2013). Forskningen krever derfor at barn oppfattes som en spesiell og dynamisk 

gruppe i stadig utvikling. De opparbeider seg livserfaring, lærdom og viktige egenskaper i 

ulike stadier av barndommen. Denne prosessen skiller barn og unge fra eldre målgrupper. De 

blir ofte vurdert som mer sårbare enn voksne for påvirkning fra media. Derfor finnes også 

debatter rundt hvorvidt barn skal skjermes fra visse typer medieinnhold, og om og hvor mye 

man skal overvåke deres mediebruk (Lemish, 2013, s. 1). Dagens norske barn lever i en 

global mediekultur hvor verden er tilgjengelig via skjermer døgnet rundt. TV, datamaskiner 

og mobile enheter er en del av dagliglivet. 

Seksti år med TV-forskning har identifisert trender og belyst fjernsynets rolle for barn og 

unge. Forskere har sett på langtidsvirkninger på oppførsel; utvikling av verdensbilde og 

verdier; læringspotensiale; og ikke minst hvordan barn utvikler seg. TV er sett på som senter i 

familie- og sosialt liv (Lemish, 2013, s. 1). TV er fortsatt dominerende i mange familier, men 

det er endringer i hvor og hvordan TV-innhold presenteres. Mangfoldet av nye plattformer 

med skjerm forandrer mediebruken i hele samfunnet. Endringene skjer kanskje aller raskest 

hos barn og unge (Se blant andre Sundin, 2004, s. 231, Hasebrink og Paus-Hasebrink, 2013, s. 

36 - 37 og Granbo, 2015, s. 4). 

 

Det ikke forsket veldig mye på barns forhold til nyheter og hvordan det påvirker deres 

utvikling som informerte og aktive verdensborgere. Cynthia Carter (2013) mener dette 

kommer av en oppfatning om at barn over hele verden ser på nyheter som kjedelig. At barn 

ikke gidder lese aviser, se eller høre nyhetssendinger, og aldri søker etter nyhetsstoff på nettet. 

Begrepet kjedelig må pakkes ut snarest, skriver Carter, før det blir en selvoppfyllende profeti 

om barns passive og apatiske holdninger til samfunnet (Carter, 2013, s. 255). Hvis barn ser på 

nyheter som noe kjedelig er det fordi de er laget for voksne, om voksne som gjør uforståelige 

voksen-ting. I disse nyhetene er barns meninger, interesser og handlinger ikke til stede, med 

mindre det handler om noe barn gjør eksepsjonelt bra eller eksepsjonelt dårlig. Nyheter som 

produseres med tanke på barnas deltagelse i samfunnet, kan være med å ruste dem til 

samfunnsborgere med en pågående interesse for verden rundt seg (Carter, 2013, s. 255). 

Barnenyheter og voksennyheter kan både tilrettelegge, og hindre barn i å bli engasjerte 

samfunnsborgere, skriver Carter (2013, s. 255). Når barn ser voksennyheter kan det gi dem 

verdifull innsikt og lærdom om samfunnet. Men hvis de ikke forstår innholdet, kan de bli 

forvirret og redde. Barnenyheter kan bruke mer tid på grundige forklaringer og kontekst, og 
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formidle på en måte som gjør at barna forstår. De risikerer imidlertid å overforenkle eller 

velge bort kompliserte temaer, og å skjerme for barna for mye mot innhold eller temaer som 

egentlig er viktige fordi de anses som skadelige eller upassende.  

I Norge har vi årlig to store undersøkelser som ser på barns medievaner. Mediebarn fra TNS 

Gallup og Barn og medier fra Medietilsynet har begge spørsmål om barn og nyheter. De ser 

imidlertid mest på tidsbruk, og har ingen spørsmål som kan gi direkte svar på denne 

oppgavens problemstilling. 

I sin rapport Children’s News: How Can It Survive the Digit Era? Hevder Kristin Granbo at 

barn vil ha nyheter. De er interessert i, og lar seg lett engasjere av det som skjer i verden 

(Granbo, 2015, s. 4). Retten til informasjon er nedfelt i FNs konvensjon om barns rettigheter 

artikkel 17. Der står det at barn særlig har rett til informasjon fra kilder som har som mål å 

”fremme barnets sosiale, åndelige og moralske velferd og fysiske og psykiske helse” (FN-

Sambandet, 2016, Art. 17). Informasjonen barn får er med på å forme hvordan de oppfatter 

verden.  

Studiene Cynthia Carter (2013) ser på, belyser hvordan barnas plass i samfunnet sees på av 

voksne. Er de politisk naive og trenger hjelp og oppmuntring som forberedelse til 

voksenlivet? Er de uskyldige som trenger beskyttelse fra en voldelig verden med truende 

farer? Er de hjelpeløse ofre for vold og voldelige historier? 

Et av spørsmålene forskere har studert er om barn er samfunnsborgere, eller om de skal bli 

samfunnsborgere. Hvis de er samfunnsborgere, er de da som andre medlemmer i samfunnet 

med alt det innebærer av egne rettigheter og plikter? Lance W. Bennett (2008, s. 2) mener det 

er minst to innfallsvinkler til synet på barn som samfunnsborgere. 1. Barns politiske 

bevissthet og evne til å håndtere nyheter utvikler seg etterhvert som de blir eldre. 2. Barn blir 

sett på som borgere, men umyndiggjøres likevel av nyhetene. Barns nyhetsinteresse og 

politiske engasjement undergraves (Bennett, 2008, s. 2-4.). Dafna Lemish mener det finnes to 

retninger for syn på barnet i samfunnet. Vi kan kalle dem skal bli og er allerede (Lemish, 

2007, s. 136-137).2 Hvert syn baserer seg på oppfatninger av barnet og gir seg utslag i 

forskjellige standpunkt til barns medborgerskap og deres forhold til nyheter (Lemish, 2007, s. 

136-137).  

De to synene skal bli og er allerede kan utdypes slik:  

                                                
2 I teksten brukes de engelske ordene ”becoming” og ”being”.  
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Skal bli: Barndommen er en uskyldig og sårbar periode. Gradvis utvikler barn seg til voksne. 

Mangelen på livserfaring gjør barn utsatt for ødeleggelse (fra dårlige voksne), derfor er det de 

(gode) voksnes ansvar å beskytte dem (Carter, 2013, s. 255). Noen mener barn skal skjermes 

fra nyheter, særlig voldelige hendelser, fordi det kan føre til traumer. Barn har ikke 

stemmerett, og holdes ikke ansvarlige for sine handlinger på samme måte som voksne, og skal 

derfor ikke regnes som medborgere (Carter, 2013, s. 256). Barn blir umyndiggjort fordi 

voksne ikke vet hvordan de skal kommunisere med dem, eller vekke deres interesse for å 

delta i samfunnet (Bennett, 2008, s. 2). 

Er allerede: Barn og unge bør behandles som samfunnsborgere. Da trenger de tilgang til den 

medievirkeligheten TV-nyhetene representerer, skriver Lemish (2007, s. 137). Man må både 

ta hensyn til deres interesser og behov som publikum, og la dem delta og gi uttrykk for sine 

bekymringer og meninger (Lemish, 2007, 2. 137).  

Tidlige studier antok at barns politiske sosialisering innebar læring og internalisering av 

aksepterte normer, verdier, holdninger og handlemåter i det politiske systemet. Det ble brukt 

en ovenfra-og-ned kommunikasjonsmodell som gikk ut fra at ”det som er nødvendig for folk 

å lære er ett sett fakta, teorier og handlemåter som reflekterer et samlet politisk system” 

(McLeod, 2000, s. 52). Familien, skolen og media skulle være rørledninger som foret de 

uopplyste med det modne samfunnsborgere visste og kunne. Barnet ble betraktet som en 

passiv mottaker av informasjon fra voksne autoritære kilder (McLeod, 2000, s. 46). Utover 

1970-tallet begynte man å se på politisk sosialisering, nyheter og mellommenneskelig 

kommunikasjon i sammenheng med utviklingsstadier. Barna ble ikke lenger ansett som 

passive mottakere. De skulle oppmuntres til å uttrykke sine meninger gjennom hele 

modningsprosessen slik at de utviklet seg i økende grad politisk. Fra 1990-tallet til i dag har 

bekymringen for nedgang i samfunnskunnskap, politisk engasjement og nyhetsbruk tvunget 

forskere til å gjenoppta spørsmål rundt synet på barn som deltagere i samfunnet (McLeod, 

2000, s. 46; se også Carter, 2013). 

Som en kontrast til dem som understreker viktigheten av nyheter i barns politiske 

sosialisering, er andre opptatt av hva som skjer når man eksponerer barn for voksen-nyheter. 

Vold i nyhetssaker kan være spesielt skadelig for barn. En studie av nederlandske barns 

reaksjoner på krigen viser at barn kan få medfølelse med ofrene. Dette kan føre til sinne, frykt 

og bekymring, selv om barna ikke er personlig truet av hendelsene i nyhetene (van der Molen, 

2007, s. 93). Forskere har sett på hvordan traumatiske nyheter kan gi barn emosjonelle skader 
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(van der Molen, 2007, s.84). Visse detaljer og bilder er ansett som upassende for spesifikke 

aldersgrupper.  

Man antar at barn har et behov for at voksne beskytter dem mot nyheter og gir dem 

mestringsstrategier. Barn kan tolke skremmende historier og bli redde for at noe fælt skal skje 

med dem. Et beslektet synspunkt er at barn vil oppfatte verden som et forvirrende, truende og 

fiendtlig sted. Det terapeutiske rådet er å oppfordre foreldre og andre voksne til å snakke med 

barn om nyheter på en måte tilpasset deres utviklingsnivå, for å gi emosjonell støtte og dempe 

frykt (Carter, 2013). Det er viktig at barn og unge har tilstedeværende voksne til å hjelpe seg 

gjennom stressende perioder. De har behov for å gi uttrykk for og diskutere sine redsler og 

bekymringer rundt nyheter om krig og terrorisme. Uten støtte eller mulighet til å diskutere 

med de voksne tyr barna fort til nyhetsmedia for å prøve å forstå situasjonen. Voksne som 

selv synes det er vanskelig å takle skremmende nyheter kan ha problemer med å gi barna 

forklaringene og tryggheten de trenger (Summers and Winefield, 2009).  

Nyhetsinteresse er relatert til den sosiopolitiske konteksten og foreldrenes tilrettelegging. I en 

komparativ studie av barnehagebarn i USA og Israel studerte Dafna Lemish deres 

oppfatninger av nyheter. Hun hevder amerikanske foreldre er mer tilbøyelige til å skjerme 

sine barn, mens israelere oftere har familiediskusjoner om nyheter. Amerikanske barn 

tenderer til å være mindre interesserte i nyheter, mens israelske barns interesse øker med 

alderen (Lemish, 1998, 501-502). Også for norske barn utvikler nyhetsinteressen seg. 

Undersøkelsen Barn og medier viser at 37 prosent av norske barn mellom 9 og 16 år leser 

nyheter på nett daglig. Ca. halvparten av 11-åringene oppgir at de besøker nyhetssider én eller 

flere ganger i måneden, mens 85 prosent av 16-åringene gjør dette. Når det gjelder å se eller 

lese nyheter hver dag fortsetter det å være rundt 35 prosent av jentene som gjør dette, mens 

flere gutter leser nyheter daglig jo eldre de blir – fra 35 prosent av 11-åringer til 50 prosent 

blant 16-åringene (Medietilsynet, 2016). 

 

2.1 Barns forhold til nyheter 

Det finnes begrenset forskning på produksjon av barnenyheter, innhold og målgrupper. Man 

har antatt at barn verken følger med på voksen- eller barnenyheter. Da er det ikke verdt å 

bruke tid på forskning rundt dette. Uavhengig av hvordan barn forholder seg til dem, har 
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mange land likevel utviklet nyhetsprogrammer, og relaterte nettsider for barn, fordi de mener 

nyheter er viktig for barns sosiale utvikling og samfunnsengasjement.  

Barnenyheter har liten kommersiell verdi. Det koster mye å produsere barnenyheter, særlig i 

forhold til dramaserier, animasjon eller andre typer programmer som kan bli solgt og sendt i 

reprise over hele verden. Bedrifter vil heller reklamere før eller etter ”noe gøy”, enn ”noe 

alvorlig”. I Europa er det allmennkringkasterne som har egne nyhetstilbud til barn. 

Barns grunner for å følge med på nyheter er ofte de samme som voksnes. Ifølge Reuters 

Digital News Report 2015 med svar fra USA, Australia, Japan, Brasil, og åtte land i Vest-

Europa (Reuters, 2015), var den viktigste grunnene til å lete opp nyheter “for å følge med på 

det som skjer i verden rundt meg”, og “forstå hva nyhetene kan bety for meg”. På spørsmål 

om hvorfor de følger med på nyhetene gir norske barn lignende svar (Granbo, 2015, s. 4).  

Så lenge TV (også nett-TV) er barne-nyhetenes hovedplattform er seingen i stor grad 

voksenstyrt. De voksne hjemme skrur på den lineære sendingen på et gitt klokkeslett, eller 

læreren viser sendingen fra nett i klasserommet. Når nyhetene blir gjort tilgjengelig på nye 

digitale håndholdte plattformer finner barna i større grad fram til dette innholdet selv. På den 

måten blir nyhetsinteressen mer en personlig avgjørelse om å søke opp informasjon når man 

vil, heller enn å bli tvunget til å se den på et gitt tidspunkt (Granbo, 2015, s. 4). 

 

2.2 Barnenyheter – innhold 

Barnenyhetsprodusenter trekker ofte fram fokuset på forklaring og kontekst i sakene som en 

styrke ved innholdet sitt (Granbo, 2015, s. 10-11). Man har likevel en antagelse om at barns 

nyhetsinteresse, kunnskap og kognitive evner er annerledes og mindre utviklet enn voksnes. 

Produsentene har en tendens til å tro det finnes en begrenset mengde tema barn er opptatt av, 

hvilket noen forskere mener er for lite utfordrende for målgruppen (Carter, 2013, s. 259). 

I en studie av britiske Newsround i 2008 fant man at produsentene ofte valgte å fokusere på 

underholdende saker på bekostning av alvorlige saker, og saker som vekker følelser over 

saklige tema. Fortellingene forenkles så de blir spiselige heller enn forståelige, noen ganger så 

mye at de mangler kontekst (Matthews, 2008, s. 269-272). På den positive siden gjør fokuset 

på hvordan hendelser kan ha konsekvenser for barnas liv at deres perspektiv er inkludert selv 

om disse er usynlige i voksennyhetene. Likevel har Newsround en tendens til å overdrive 
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barns deltagelse, og skape et falskt inntrykk av deres samfunnsbidrag (Matthews, 2008, s. 

139). 

I en annen britisk undersøkelse fra 2009 blir barna spurt om hva slags innhold de ønsker fra 

BBC (Granbo, 2015, s. 4). Majoriteten av barna, 61,8 prosent, svarer at de synes nyheter er 

interessant ”noen ganger”. Over en tredjedel, 34,8 prosent svarer at nyheter stort sett alltid er 

interessant. Bare 3 av 129 respondenter svarer at de ikke synes nyheter er interessant i det hele 

tatt. I 2015 svarte 1 av 4 norske barn mellom 9 og 16 år barn at de følger nyhetene hver dag, 

enten på TV, datamaskin, nettbrett eller mobil. Begge undersøkelsene indikerer at barn ikke er 

passive til eller uinteresserte i nyhetsinnhold (Granbo, 2015, s. 4). I mine undersøkelser 

ønsker jeg å få vite mer om nyhetsinteressen og –forståelsen hos norske barn, ikke bare hvilke 

plattformer de bruker. 

 

2.3 Internett, barn og nyheter 

Til forskjell fra tradisjonelle medier, tilbyr nettmediene ulike former for demokratisk 

deltagelse. Barns økende deltagelse online viser at de ikke er upolitiske. Tvert imot velger 

mange barn å uttrykke sitt samfunnsengasjement på en lang rekke plattformer og forum hvor 

deres meninger blir anerkjent og satt pris på. Selv om det er fristende å tenke at barn som 

bruker internett til å holde seg oppdatert på nyheter er politisk engasjerte og aktive, er ikke 

dette nødvendigvis sant. Noen mener at barn først må ha samfunnskunnskap og medie-

forståelse før de kan vurdere nyheter med et kritisk blikk. Informasjonsteknologien lager ikke 

samfunnsborgere, men de tilbyr steder som kan brukes til å utvikle nye broer mellom 

offentlige og private sfærer, som kan linke nyheter, underholdning og politisk kommunikasjon 

på måter som ikke bare leder til mer kommersialisering og begrensede former for 

samfunnsdeltagelse. 

Passive ovenfra og ned-modeller for informasjon til barn har måttet vike for mer interaktive 

og deltagende former for samfunnsengasjement. Men fortsatt, også i barnenyhetene, er barnas 

stemmer ”mye omskrevet”. Det er urettferdig å legge alt ansvar for å informere og motivere 

barn til å delta i samfunnet på massemediene, men de spiller en viktig rolle i å støtte et 

demokrati med gode, konstruktive diskusjoner (Carter, 2013, s.260-261). 

Noen er sinte fordi de blir ekskludert fra voksennyheter, mens andre har forklaringer: ”Jeg 

mener alle barn sine meninger er viktige, like viktige som de voksnes, de bare lar oss ikke si 
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noe fordi de mener voksne har mer fornuftige idéer” (Carter m. fl. 2009 referert i Carter, 

2013, 257-258). I sin artikkel Childrens Writings on the Internet About the War in Iraq, 

skriver Peter Nikken og Maya Götz at barn trenger muligheter til å delta i den pågående 

debatt. Ved å kommunisere med en barnekanal eller et -program, kan barn bli politisk aktive 

og involvert i samfunnet rundet seg. For redaktører av barnestoff betyr dette at de må finne en 

balanse mellom underholdning og informasjon. (Nikken og Götz, 2007, s. 117) Frank 

Sivertsen i NRK Supernytt tror muligheten til å kommentere er en av grunnene til at barna 

følger med på deres nyheter på nett og sosiale medier. ”Jeg tror barn elsker å komme med 

egne meninger om temaer, derfor engasjeres de når de får muligheten/blir utfordret til det på 

insta, nett og snap”, skriver prosjektlederen i en epost (24. oktober 2016).  

Barn & medier 2016 finner også at jentene bruker sosiale medier hyppigst, mens guttene ser 

nyheter oftere (Medietilsynet, 2016, s. 27 og 34-35). Ved 11 års alder er det jevnt mellom 

hvor stor andel jenter og gutter som ser nyheter på nett en eller flere ganger om dagen. (33% 

jenter, 34 % gutter), men for gutter øker dette med alderen. 9 -16-åringer finner hovedsakelig 

nyheter på nett, 33-34 prosent av dem leser nyheter på nett en eller flere ganger om dagen, 

bare 27 prosent ser nyheter på TV daglig. Blant barn mellom 9 og 11 er det vanligere å lese/se 

nyheter på nett enn på TV. 37 prosent oppgir at de leser nyheter på nett daglig. Mange ser 

også daglig nyheter på TV, men bare 1 av 10 leser papiraviser hver dag. 25 prosent av barna 

sier de aldri leser papiraviser (Medietilsynet, 2016, s. 35).  

Flere europeiske land har egne nyhetssendinger for barn, og etter hvert som Internett er blitt 

tilgjengelig for barn både hjemme og på skolen har disse sett behovet for egne nettsider med 

tilpasset nyhetsinnhold. I starten var disse først og fremst et sted for å se TV-sendingen eller 

TV-reportasjer ”on demand”. Etter hvert har redaksjonene utvidet nettinnholdet til 

nyhetsartikler med bildegallerier, kortere videosaker og kvisser (Granbo, 2015, s. 5). Å 

se/lese/høre nyheter er verken det norske barn gjør oftest eller bruker mest tid på. Bare 2 

prosent av 10-11 åringene i Mediebarn 2016-undersøkelsen bruker 30 minutter eller mer 

daglig på å ”oppdatere seg på nyheter” (TNS Gallup, 2016, s. 7). Noen barn er ikke 

interesserte i nyheter i det hele tatt. I Barn & medier oppgir 10 prosent av 9-16-åringene at de 

aldri leser eller ser nyheter verken på TV eller nett (Medietilsynet, 2016, s. 34). I Mediebarn 

2016 er det hele 39 prosent 6-11-åringer som svarer at de aldri oppdaterer seg på nyheter 

(TNS Gallup, 2016, s.29).  
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Seks av ti mellom 9 og 16 svarer i Barn & medier 2016 at de bruker sosiale bildetjenester, 

som for eksempel Snapchat, Flickr og Instagram, daglig. To av ti sier de aldri bruker slike 

tjenester. Blant 11-åringene er det over halvparten av jentene og 34 prosent av guttene som 

svarer daglig på bruk av bildedelingstjenester. Norske 11-åringer bruker i liten grad 

Facebook, bare 19 prosent jenter og 15 prosent gutter svarer at de er innom der én eller flere 

ganger om dagen (Medietilsynet, 2016). Resultatene fra Barn & medier 2016 mer enn antyder 

at bruken av sosiale medier blant 9-11-åringene går ned. Prosentandelen 9-11-åringer som 

svarer at de aldri bruker tid på sosiale medier har økt fra 32 prosent i 2012, til 55 prosent i 

2016 (Medietilsynet, 2016, s. 29). Mediebarn 2016 spør om hvor ofte barna ”Søker 

informasjon på nett (f.eks. Google, Wikipedia)” og ”Ser på korte snutter (f.eks. på YouTube 

eller Facebook)”. Her svarer 74 prosent av de mellom 3 og 11 år at de ser på korte snutter 

daglig eller ukentlig. 45 prosent av de i alderen 9-11 år svarer at de daglig eller ukentlig søker 

etter informasjon på nett (TNS Gallup, 2016, s. 28 - 29). 

Min forskning vil gi andre perspektiver og kunnskap fordi jeg skal se på hvordan de leser og 

forstår nyheter, med hovedfokus på det som lages for dem på nett og sosiale medier. Hvordan, 

og om, de bruker de nyhetene som presenteres for dem vil være et nyttig tillegg til disse 

undersøkelsene som vurderer barnas medievaner. De handler mye om hvor mye tid de bruker 

på de ulike plattformene. Og hva slags innhold de bruker oftest, og hva slags innhold de 

bruker mest tid på.  

Barn & medier-undersøkelsen har ingen spørsmål om nyheter på sosiale medier. I 

undersøkelsen er Instagram kun definert som en bildedelingstjeneste sammen med for 

eksempel Snapchat. Selv om mange barn er ivrige brukere av Snapchat og Instagram er det 

bare 35 prosent av guttene og 55 prosent av jentene blant 11-åringene som svarer at de bruker 

bildetjenester én eller flere ganger om dagen (Medietilsynet, 2016, s. 41). Både Aftenposten 

junior og BT junior har kontoer på Instagram. Disse brukes hovedsakelig til promotering av 

abonnementsinnholdet. Det hender det presenteres journalistiske ”smakebiter”, men alltid for 

å ”lede” leserne til innhold som finnes, eller skal komme i abonnementstilbudet (for eksempel 

Aftenposten, 2016e). NRK Supernytt er den eneste redaksjonen i landet som tilbyr en ren 

nyhetskonto på Instagram for barn. De mener nyhetsfokuset kan være grunnen til 

populariteten for @nrksupernytt på Instagram.  
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Vi antar at det er fordi vi serverer nyheter – ikke tull og tøys og masse ”behind the 

scenes”. Det er en blanding av lette og tunge nyheter (...) Det er nok også et suksess-

kriterium at vi modererer kommentarene og svarer på spørsmål som dukker opp. Og at 

vi sletter banning og trolling på kontoen. (Frank Sivertsen, prosjektleder, NRK 

Supernytt, e-post 24. oktober 2016). 

 

Fra Barn & medier 2016 vet vi altså at barn har tilgang til, og bruker mobiltelefon. De søker 

opp informasjon og underholdning på Internett, og mange av dem ser og leser nyheter jevnlig. 

Likevel er det ikke hovedsakelig nyheter barna bruker tid på. De fleste sier de bruker mobilen 

til å snakke, sende/motta SMS, høre på musikk og ta/dele bilder. På Internett er 

videotjenester, musikkstrømming og sosiale bildetjenester mest brukt, og søkemotorer, 

videochat og oppslagsverk mer besøkt enn nyhetssider (Medietilsynet, 2016 s. 39 og 44). 

Det globale samfunnet, sosiale medier og den teknologiske utviklingen endrer både 

nyhetsformidling og -konsumering. Uendelige mengder nyhetsinnhold er tilgjengelig for alle. 

Dette gjør det vanskelig for redaksjoner å velge saker – det er umulig å dekke alt som skjer. 

Produsenter av barnenyheter må i tillegg presentere nyhetene i et språk barna forstår, og i en 

kontekst som gjør at de kan relatere seg til verden. Nyheter for barn har i tillegg som ambisjon 

å forklare verden på en måte som demper frykt (Granbo, 2015, s. 6). 

Dette endrer måten journalistene tenker på. Et av kriteriene for utvelgelse av saker for barn 

kan være viktighet. Sannsynligvis har barna fått med seg saken andre steder. De kan ha sett 

den på forsiden av papiravisene i kiosken, hørt den på radio, eller sett den på TV. Produsenter 

av barnenyheter mener det er behov for tilpassete versjoner av saker som i voksennyhetene 

fremstår som viktige, og som får massiv dekning i mediene. Andre kriterier for hva slags 

saker man lager for barn kan være at historien er av spesiell interesse for dem, for eksempel 

saker om andre barn, skole eller mobbing.  

Det store tilfanget av saker gjør at mye velges bort, og barn og unge kan lett vende seg til 

voksennyheter og Internett for å få mer bredde enn barnenyhetene tilbyr. Det er ikke lenger 

mulig å velge for dem, eller skjule hendelsene i verden fra barna (Granbo, 2015, s. 6). 

Dette tilsier at nyhetsprogrammene for barn produserer flere saker pr. dag. Hvis de ikke 

dekker det som skjer, vil barna finne det andre steder. Det er ingen garanti for at nyhetene fra 

andre steder presenteres på en måte barna forstår, og som samtidig ikke gjør dem bekymret.   
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Det har alltid vært saker om den store verden som er skremmende for barn, men det er 

ikke vår jobb å beskytte dem mot alt det fæle som finnes der ute. Det er det foreldrene 

som skal gjøre. Hvis det er en virkelig stor sak, ja, da skal vi fortelle det på en måte 

som setter det i kontekst, gir forklaringer og balanserer det skumle. Men det betyr ikke 

at vi skal lage noe på alle skole-skytinger i USA.3 (Sunita Bhatti, producer, BBC 

Newsround, referert i Granbo, 2015) 

 

Granbo (2015) skriver: ”Men hva skjer med kvaliteten og barnesikringen av nyhetene våre 

hvis vi publiserer alt som skjer?” Journalister som jobber med barnenyheter bekrefter at de 

produserer mer innhold enn tidligere. 6 av 10 av journalister som besvarte Granbos 

undersøkelse sa de produserer mange flere saker online nå enn de gjorde for bare få år siden. 

Flere av dem svarer at de produserer flere saker pr. dag enn tidligere. Noen mener sakene blir 

kortere og ikke er like grundige. Andre svarer at de ikke nødvendigvis bruker mindre tid på å 

lage nett-saker, men at tiden brukes på å legge til annet innhold enn tekst, som video eller 

bilder som kan gi leserne/seerne mer kontekst. Tid er også en faktor i publisering på nett. 

Nettinnhold skal raskere ut, og det gjør at journalisten bruker mindre tid på saken før den 

publiseres (Granbo, 2015, s. 6). 

At barn og unge bruker mye tid online er ingen overdrivelse. I Norge har de fleste 9 – 16-

åringer egen smarttelefon. Noen av dem har begrensninger for mobilbruk på skole og 

hjemme, men nettinnhold er praktisk talt alltid tilgjengelig for dem, og det å ”gå på nettet” er i 

stor grad en ”privat” aktivitet (Granbo, 2015, s. 7). 

 

3 Egen forskning 

Jeg bestemte meg for å anvende både kvantitativ og kvalitativ metode i forskningen min, og 

jobbet hardt for å finne et bredt utvalg av kilder. Til den kvantitative delen av forskningen ble 

det gjennomført en spørreundersøkelse blant skoleelever. Jeg gjennomførte tre 

forskningsintervjuer. Målet var geografisk spredning, og demografisk spredning av 

                                                
3 Sunita Bhatti, producer i BBCs Newsround i Granbo, 2015, s. 5 (min oversettelse) 
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deltagerne, noe som bare delvis lot seg gjennomføre. Mer om det i den videre 

gjennomgangen. 

3.1 Metode 

For å belyse barns nyhetsinteresse, nyhetsleting, og persepsjon velger jeg å bruke både 

kvantitativ og kvalitativ metode for innsamling av data. I et spørreskjema er det mulig å måle 

og tallfeste konkrete data som kjønn, alder og fødeland, og disse kan regnes som objektive og 

pålitelige. De andre spørsmålene respondentene skal ta stilling til, kan tolkes på forskjellige 

måter av dem som svarer på skjemaet. Spørreundersøkelse regnes som en godt egnet og 

hensiktsmessig metode, men gir ikke nødvendigvis et mer riktig inntrykk av virkeligheten enn 

kvalitative data (Johannessen m.fl., 2011, s. 259-260). Dybdeintervju ble valgt fordi det gir 

muligheter til mer fyldige og detaljerte beskrivelser. Jeg så også en mulighet til å bruke 

dybdeintervjuene til oppklaring og utdypning av svar fra spørreundersøkelsen. I tillegg var jeg 

nysgjerrig på å observere hvordan barna leter etter nyheter. Ved å kombinere disse to 

tilnærmingsmåtene i samme undersøkelse kan jeg gjøre en metodetriangulering. Det gir 

muligheter til belyse problemstillingen på flere måter. Og hvis jeg kommer fram til samme 

resultat med begge metodene, styrker det tilliten til analyseresultatene. (Østbye m.fl., 2013, s. 

272) 

I problemstillingen er 11-åringer valgt som representanter for ”norske barn”. Et årskull i 

Norge fra 2000-tallet består av ca. 60.000 barn. I 2005 ble det født 56.756 barn her i landet 

(Statistisk sentralbyrå, 2006). Skoleåret 2015/16 var det 61.371 elever på 5. trinn på 

landsbasis (Utdanningsdirektoratet, 2016). Dette er antallet for elever både på private skoler 

som får tilskudd, og kommunale skoler i Norge. Antallet elever endrer seg lite fra et skoleår 

til det neste. Det er derfor grunn til å anta at elevtallet på 6. trinn inneværende skoleår er 

tilnærmet likt antallet på 5. trinn forrige år. Det innebærer at alle barn født i 2005, som er 

elever i vanlig norsk skole, regnes til populasjonen. Dette inkluderer barn født i 2005 i andre 

land enn Norge, og ekskluderer barn som ikke bor i Norge, eller får undervisning som ikke får 

tilskudd. 

Det mest hensiktsmessige med en populasjon på rundt 60.000 er å gjøre en 

utvalgsundersøkelse med et tilfeldig utvalg av elevene, som samtidig er representativt. For at 

utvalget skal bli representativt, må sammensetningen for alle viktige egenskaper i utvalget 

tilsvare sammensetningen i populasjonen (Johannessen, 2011, s. 241). For å få til dette må 

man vite hvordan elever på 6. trinn fordeler seg på alle relevante variabler. Denne 
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informasjonen har vi ikke, det ble derfor gjort et sannsynlighetsutvalg. Det garanterer ikke et 

representativt utvalg, men gir stor sannsynlighet for at utvalget er representativt (Johannessen, 

2011, s. 241).  

Til de kvalitative intervjuene utformet jeg en intervjuguide med utgangspunkt i spørsmålene 

fra spørreskjemaet og datafunn fra dette. Til intervjuguiden la jeg også inn elementer av 

deltagende observasjon. Til flere av spørsmålene ba jeg respondentene i den kvalitative 

undersøkelsen om å vise og forklare handlingene sine. For eksempel ”Kan du vise meg hvor 

du pleier å sitte når du leser/ser nyheter?” og ”Kan du vise meg hvordan du leter etter en 

nyheter du har hørt om?” 

Meldeskjema ble sendt til personvernombudet for forskning og fikk tilråding derfra 

01.09.2016. Det er svært strenge etiske regler knyttet til å ha med barn i forskning, enten der 

er som informanter i kvalitative intervjuer ellers som respondenter i spørreundersøkelse. 

Kravet om aktivt samtykke fra foresatte førte til stort bortfall av respondenter.  

3.2 Utvalg 

De største produsentene av nyheter for barn i Norge opererer med målgruppe 8-12 år.4 Det 

kreves leseferdigheter for å følge med på nyheter på nett og sosiale medier, fra 9-årsalderen 

regner man med at barn kan lese godt nok til å få med seg undertekster. NRK Supernytt 

fokuserer på 11-åringene i sine produksjoner. Det vil betyr at innholdet som presenteres, og 

”noen problemstillinger ikke er like relevante for de som er yngre” (Frank Sivertsen, 

prosjektleder i Supernytt, e-post, 15. oktober 2016). Jeg ville at deltagerne i undersøkelsen 

skulle være de barna barnenyhetene lages for. På bakgrunn av dette valgte jeg elever på 6. 

trinn skoleåret 2016/17 i norsk barneskole som populasjon. Elevene er født i 2005, og fylte 11 

år i løpet av 2016.  

 

                                                
4 NRK Supernytt: 67.000 Instagram-følgere (Instagram.com, 2016), og Aftenposten junior: opplag 25.000 
(Mediebedriftenes landsforening, 2016) 
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3.3 Kvantitativ tilnærming  

3.3.1 Spørreundersøkelse – om utvalget  

For å sikre representasjon fra både store og små kommuner, geografisk og demografisk 

spredning, samt elever med innvandrerbakgrunn, ble utvelgelsen stratifisert (Johannessen 

m.fl., 2011, s. 242). 30 kommuner i alle landsdeler, ble kontaktet per telefon og/eller e-post. 

De fleste svarte nei til deltagelse. Begrunnelsene var blant annet: for mye administrasjon for 

kommunen/skolen/lærerne (flere), prioriterer samarbeid med lokale forskningsinstitusjoner 

(Kongsberg), for lite tilfang av elever i kommunen/få elever spredt på mange skoler (Meløy), 

prioriterer forskning på høyere nivå (Fredrikstad), andre grunner/ikke oppgitt (flere).  

Skoler fra åtte kommuner sa ja til å delta i prosjektet. Avtaler ble gjort med kommunene 

Askim, Eidskog, Hammerfest, Kristiansund, Lindesnes, Rissa, og Skedsmo. Fredrikstad 

kommune sa i utgangspunktet nei til deltagelse, men fra Fredrikstad hadde én skole allerede 

takket ja via sine 6.-trinns-lærere.   

Fra Østlandet er det deltagerskoler fra fire kommuner, de andre landsdelene er representert 

ved én kommune hver. Eidskog og Rissa er forholdvis små kommuner med et folketall på 

henholdsvis 6142 (Mæhlum, 2016) og 6644 (Haugen, 2016). Lindesnes er den minste av 

deltagerkommunene med sine 4943 innbyggere5 (Thorsnæs, 2016). Skedsmo er en stor 

hovedstadsnær kommune med et folketall på 52522 (Askheim, 2016). Skedsmo har også 

høyere innvandringstetthet enn i resten av landet. 22 prosent av befolkningen i Skedsmo har 

innvandrerbakgrunn, mot 14,1 prosent i hele Norge. I Skedsmo er 16,7 prosent innvandrere, 

og 5,1 prosent er norskfødte med innvandrerforeldre (Høydahl, 2014, s. 214 - 215). Ingen 

storbykommuner er med i undersøkelsen. 

Bruttoutvalget består av antallet elever på 6. trinn i de utvalgte kommunene. Skedsmo sendte 

bare til fire av sine ni skoler (cirka 250 av 680 elever). I to av kommunene deltok bare én 

skole. Kommunene sendte informasjon til skolene, som i sin tur innhentet aktivt samtykke fra 

foresatt til sine elever på 6. trinn. Samlet har de åtte kommunene i underkant av 2500 elever.6 

Spørreskjemaet fikk inn 239 svar. Dette utgjør nettoutvalget. 

                                                
5 I de aller minste kommunene i Norge (folketall opp til 2000) ville deltagelse blitt problematisk på grunn av 
hensynet til personvern og behovet for anonymisering av respondentene. 
6 Askim kommune har 167 elever (Gunnar Aandstad, skolefaglig leder i Askim kommune, e-post 29.09.2016), 
Eidskog kommune har 68 elever (Utdanningsdirektoratet, 2016), Kristiansund kommune har 290 elever (Tove 
Johannessen, skolefaglig rådgiver, e-post 29.09.2016), Skedsmo kommune har ca. 680 elever (Halvdan Torje 
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3.3.2 Utforming av digitalt spørreskjema 

Krav til spørreskjema er at det må utformes slik at det kan gi svar på problemstillingen. 

(Johannessen m.fl, 2010, 260) Det er viktig at respondentene forstår spørsmålene, at det ikke 

tar for lang tid å lese og fylle ut. Det var også et ønske fra deltagerkommuner og -skoler om at 

dette ikke måtte gå for mye ut over den vanlige undervisningen.  

For å samle inn kvantitative data ble et spørreskjema utformet digitalt i universitetets 

Nettskjema-applikasjon. Det er ”et verktøy for å utforme og administrere datainnsamling ved 

hjelp av skjemaer på nettet. Tjenesten ligger på UiOs servere og den fungerer på alle støttede 

plattformer” (Universitetet i Oslo, 2010). 

For at svarene på spørreskjemaet skal bidra til svar på problemstillingen, må spørsmålene i 

skjemaet være så konkrete som mulig (Johannessen, 2011, s. 260). Som tidligere nevnt har vi 

i Norge to årlige undersøkelser av barns medievaner, men ingen av disse har spørsmål som 

handler om persepsjon eller nyhetsforståelse. Det var derfor ikke naturlig å bruke spørsmål fra 

noen av disse, men flere av funnene derfra vil nevnes og brukes for sammenligning i denne 

oppgaven.   

Spørreskjema gir mulighet til å samle inn data fra mange individer på forholdsvis kort tid 

(Johannessen m.fl., 2011, s. 259). Johannessen, Tufte og Christoffersen peker på flere grunner 

til at det brukes prekodete spørreskjema. Faste spørsmål og svar innebærer en standardisering 

der man kan se på likheter og variasjoner i måten respondentene svarer. Dette gir også 

muligheter til å generalisere resultater fra utvalg til populasjon. Og ved hjelp av statistiske 

analyser kan man undersøke sammenhenger mellom fenomener (Johannessen m.fl., 2011, s. 

259). 

Det er en ulempe ved prekodete skjemaer at de ikke kan fange opp informasjon utover de 

oppgitte spørsmål og svaralternativer. Åpne spørsmål er særlig aktuelt å bruke hvis det man 

skal undersøke er et lite kjent fenomen (Johannessen m.fl., 2011, s. 261). Som nevnt er det 

gjort lite forskning på barns nyhetsinteresse, og oppfattelse av det som produseres for dem. 

                                                                                                                                                   
Berg, rådgiver, Skedsmo kommune, e-post 18.10.2016), Rissa kommune har ca. 80 elever (Finn Yngvar 
Benestad, oppvekstsjef, Rissa kommune, e-post 03.10.2016), Fredrikstad kommune har ca. 990 elever 
(Utdanningsdirektoratet, 2016), Hammerfest har 121 elever (Thomas Kristoffersen, konsulent, Hammerfest 
kommune, e-post 29.09.2016), Lindesnes kommune har 54 elever (Lene V. Wilhelmsen, oppvekst- og kultursjef, 
Lindesnes kommune, e-post 29.09.2016)  
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Jeg valgte derfor å utforme et semi-strukturert spørreskjema, altså et skjema med en 

kombinasjon av åpne og prekodete svar. Respondentene får da muligheten til å formulere seg 

med egne ord, noe jeg tror er særlig viktig for barn. De åpne spørsmålene gir også 

tilleggsinformasjon utover svaralternativene. Dette kan være krevende å analysere, og 

representerer også et generaliseringsproblem (Johannessen m.fl., 2011, s. 261).  

Å forklare begrepene ”samtykke”, ”frivillighet”, ”anonymitet” og ”konfidensialitet” på et 

språk elevene kan relatere seg til var en utfordring. Til spørreskjemaet ble det utformet en 

velkomsttekst med forklaring på at forskningen skal hjelpe med å forstå hva barn synes om 

nyhetene som lages for dem. Det ble opplyst om at deltagelse i forskning er frivillig, at 

svarene skulle anonymiseres, og at resultatene skulle brukes i denne masteroppgaven. 

Lærerne ble i et eget informasjonsskriv oppfordret til å lese igjennom denne teksten sammen 

med elevene før de fortsatte å svar på undersøkelsen. Ordvalgene i skjemaet ble tilpasset 

barnas språk, ved for eksempel å unngå fremmedord og kompliserte spørsmålsstillinger.  

Spørreundersøkelsen er utformet for å gi best mulig svar på problemstillingen.  Den 

inneholder spørsmål om nyhetsinteresse, nyhetsleting, skremmende nyheter, 

engasjement/kommentarfelt, eksempler på aktuelle saker fra Instagram og Internett, 

forskjellen på barne- og voksen-nyheter og bakgrunnsinformasjon. Spørreskjemaet har noen 

svakheter, det burde vært noen færre fritekstsvar og færre spørsmål med mulighet for å svare 

mer enn ett alternativ. Det ville lettet analysen, og gitt flere entydige resultater. Samtidig gir 

fritekstsvarene et innblikk i hvordan barna formulerer seg rundt temaet i undersøkelsen. Så 

selv om de kan virke overflødige som kvantitative data, kan de gi en slags kvalitativ innsikt. 

Jeg ville at nyhetseksemplene i spørreskjemaet skulle være så aktuelle som mulig. Og at det 

skulle være nyhetssaker elevene sannsynligvis allerede hadde hørt om. Spørreskjemaet skulle 

være åpent i uke 39 (19.-23. september 2016), jeg valgte eksempelsakene i uke 38. USA-

valget var en stor sak i alle medier gjennom hele høsten 2016. Det var derfor naturlig at et av 

eksemplene handlet om det. Saken ”Valgkamp i USA” er riktignok fra 24. august, men ble 

valgt fordi den har både tekst og video (NRK Supernytt, 2016c). ”Hijab-nekt hos frisøren” 

(NRK Supernytt, 2016e), ble valgt på bakgrunn av stor medieoppmerksomhet, og polarisert 

debatt. 8. september 2016 publiserte blant andre NRK nyheten om at en frisør på Bryne i 

Rogaland havnet i retten fordi hun nektet en kvinne med hijab adgang til frisørsalongen 

(Evensen m. fl., 2016). NRK Supernytt hadde nyheten på nettsidene og Instagram samme dag, 

og i TV-sendingen dagen etter (NRKSupernytt 2016e). De neste dagene fulgte flere 
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nyhetssaker, og kommentarer om temaet (Se blant annet Christoffersen m. fl., 2016, 

NTB/VG, 2016, VG leder, 2016, og Egeland, 2016). Bekledning som tradisjonelt knyttes til 

religion var også i nyhetsbildet i løpet av sommeren med burkiniforbudet på franske strender, 

og senere opphevingen av dette (Se blant andre Sævereid, 2016 og Finsveen, 2016). 

 

3.3.3 Prestudie 

Spørreskjemaet startet som et Word-dokument våren 2016. Etter flere gjennomlesninger, av 

både meg og andre, ble det ført inn i Nettskjema. Lenker til tre ulike versjoner ble i en periode 

på fire uker høsten 2016 sendt til en gruppe bestående av kollegaer i NRK Super, NRK 

forskningen og veileder. Disse ga tilbakemelding på e-post, og både utforming og spørsmål 

ble noe endret underveis.  

Den endelige versjonen fikk tittelen Barn og nyheter, spørreskjema til elever på 6. trinn. (Se 

vedlegg i) 

 

3.3.4 Kvantitativ undersøkelse – gjennomføring  

I Mediebarn-undersøkelsen svarer respondentene hjemme. I mange tilfeller med hjelp av 

foresatte (TNS Gallup, 2016, s. 2). Innsamlingen til Barn og medier er rettet mot skoleklasser 

(Medietilsynet, 2016, s. 12). Jeg ønsket minst mulig påvirkning fra foresatte under utfylling 

av spørreskjema, og valgte derfor å kontakte utvalgte kommuner som igjen tok kontakt med 

sine barneskoler og ba lærerne arrangere utfyllingen av skjemaet i skoletiden.  

Til min spørreundersøkelse kontaktet jeg 30 kommuner pr. telefon og sendte dem e-post med 

informasjon om prosjektet. Av disse takket åtte ja til å delta, men det er bare kommet inn svar 

fra seks av dem. Svarresponsen er lav (under 10 prosent av det totale elevtallet i kommunene 

har svart) dette representerer et potensielt problem for generaliseringen av resultatene fra 

utvalget til populasjonen (Johannessen, 2011, s. 246). 

Kravet fra personvernombudet om aktivt samtykke fra foresatte bidro trolig til stort frafall 

blant respondentene. På Åsenhagen skole i Skedsmo svarte kun 56 av 102 elever på 

spørreskjemaet. Ifølge inspektør Steffan Børli ved skolen var det alle som hadde levert 

samtykkeskjema. Børli skriver i en e-post at de resterende 56 elevene og deres foresatte enten 
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har glemt eller ikke prioritert å fylle ut og levere samtykke (Steffan Børli, inspektør ved 

Åsenhagen skole, e-post 20.09.2016). Askim kommune har 167 elever på 6. trinn, men bare 8 

elever deltok. Gunnar Aandstad fra Askim kommune var overrasket over den lave deltagelsen 

(Gunnar Aandstad, skolefaglig leder Askimskolen, e-post 29.09.2016). Fra Kristiansund og 

Eidskog kom det ikke inn noen svar. ”Så synd! Vi har virkelig prøvd”, skriver Tove 

Johannessen, skolefaglig rådgiver i Kristansund kommune i en e-post 29.09.2016. 

På grunn av kravene til frivillighet og aktivt samtykke er nok elever som er helt uinteresserte i 

nyheter, eller som har foresatte som ønsker å skjerme sine barn, underrepresenterte i utvalget. 

Det er naturlig at barn som interesserer seg for nyheter, og foresatte som oppmuntrer barna til 

å holde seg oppdaterte vil være mer positive til deltagelse i dette forskningsprosjektet.  

 

3.4 Kvalitative intervjuer 

Målet var å gjennomføre 4-5 kvalitative intervjuer, med informanter av begge kjønn, fra ulike 

deler av landet og med ulik bakgrunn. Dessverre begrenset både tid og budsjett 

reisevirksomheten. Det viste seg vanskelig å rekruttere informanter fra Oslo-skolen, og 

bortimot umulig å finne noen med annen bakgrunn enn etnisk norsk. Jeg gjorde til sammen tre 

kvalitative intervjuer. Alle informantene er rekruttert fra eget nettverk, men er ikke barn jeg 

kjenner eller tidligere har møtt. Jeg kontaktet bekjente som er lærere, og spurte om de kunne 

høre på sine skoler. Jeg spurte også venner og kollegaer om de visste om noen 11-åringer jeg 

kunne intervjue. En kollega har en niese i Ulsteinvik som kunne tenke seg å være med. Etter 

at avtalen var gjort med hennes foresatte, kontaktet jeg en barneskole i Ålesund, og fikk 

kontaktinformasjon til en gutt på 6. trinn der. En lærer-venninne som jobber i Drøbak spurte 

sine kollegaer, og de fant en gutt i Frogn.  

 

3.4.1 Utforming av intervjuguide og gjennomføring av intervjuer 

De kvalitative intervjuene ble gjennomført etter at den kvantitative spørreundersøkelsen var 

avsluttet, og baserte seg delvis på resultater fra denne. Alle intervjuene ble gjennomført i uke 

40, 5., 6. og 9. oktober.  
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Intervjuguiden er basert på spørsmålene fra undersøkelsen. I intervjusituasjonen startet jeg 

med å presentere meg selv og informere om prosjektet. Jeg forklarte også at intervjuet ville ta 

cirka en time, og at jeg kom til å gjøre lydopptak for å kunne huske alt som ble sagt. Alle ble 

informert om at selv om jeg var hjemme hos dem var deltagelsen fortsatt frivillig og de kunne 

trekke seg når som helst. Intervjuet starter med enkle spørsmål om alder, familie, og hva 

informantene liker å gjøre på fritiden. Så følger bakgrunnsspørsmål om bostedskommune, 

hvilket land foreldrene er født og om informantene har egen mobil/nettbrett. Etter det følger 

intervjuguiden samme orden på temaer som spørreskjemaet. Jeg la opp til semistrukturerte 

intervjuer, i tillegg til en viss grad av observasjon. Intervjuene ble gjort ansikt til ansikt 

hjemme hos informantene og ble registrert med lydopptak og senere transkribert. 

De kvalitative intervjuene bidrar til å belyse både nyhetsleting, interessefelt og 

nyhetsforståelse fra en annen vinkel.  

 

4 Analyse og drøfting 

Det kom inn 239 svar fra elever på 6. trinn fra seks forskjellige kommuner. I utvalget er det 

104 gutter og 135 jenter. 70 har innvandrerbakgrunn i den forstand at de selv eller minst én av 

foreldrene er født i land utenfor Norge.7 98 prosent har tilgang til Internett via mobil eller 

nettbrett. Cirka 60 prosent av respondentene har appene Instagram og Snapchat.  

Premissene for forskningen i denne oppgaven fører trolig til et forutinntatt utvalg. 

Innsamlingen av data der gjort etter de strenge etiske retningslinjer som gjelder for barn som 

deltagere i forskning. Kravet om aktivt samtykke fra foresatte førte til stort frafall blant 

potensielle respondenter. For i det hele tatt å få inn svar var jeg som forsker avhengig av stor 

velvillighet fra skoler og kommuner. For hvert svar i undersøkelsen har skolen innhentet 

aktivt samtykke i skriftlig form. Prosessen med å få et samtykkeskjema tilbake i underskrevet 

stand krever en velfungerende logistikk mellom skole, elev og hjem, samt en vilje til 

deltagelse. For utvalget til forskningsintervjuene antar jeg at de voksne ikke har foreslått og 

forespurt barn som er uengasjerte i samfunnsfag eller passive i klassediskusjoner. Alle 

deltagere fikk opplyst at det var frivillig å delta. Alle respondentene fullførte spørreskjemaet, 

og ingen informanter benyttet seg av muligheten til å avslutte intervjuet underveis. Det er 

                                                
7 Innvandrerbakgrunn er definert som at respondenten og/eller minst én av foreldrene er født i et annet land enn 
Norge. Se spørsmål 26, 27 og 28. 
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rimelig å anta at barna som har svart på spørreskjemaet eller blitt intervjuet til denne 

oppgaven er mer positivt innstilt til nyheter og deltagelse i forskning enn sine 

klassekamerater. Og at de har foreldre som er positive til denne typen forskning.  

Dette fører til en mulig skjevhet i utvalget som kan påvirker resultatene. Samtidig utgjør 239 

respondenter statistisk sett en representativ andel av populasjonen av 11-åringer i Norge. Til 

sammenligning har undersøkelsen Mediebarn 2016 bare 150 respondenter i alderen 10-11 år 

(TNS Gallup, 2016, s. 7). Deres utvalg regnes likevel som representativt for 

internettbefolkningen i Norge (TNS Gallup, 2016, s. 6). Flere av svarene jeg har fått inn 

fordeler seg likt som i disse to undersøkelsene. Av mine respondenter svarer for eksempel 98 

prosent at de har egen smarttelefon, i Mediebarn 2016 svarer 99 prosent om smarttelefon at de 

”har egen eller finnes tilgjengelig i husstanden” (TNS Gallup, 2016, s. 15), og i Barn & 

medier 2016 svarer 97 prosent at de har tilgang til mobiltelefon (Medietilsynet, 2016, s. 14). 

Dybdeintervjuene mine er, selv om de er få, med på å utvide og gi ny innsikt om hvordan barn 

leser og finner nyheter. Med forbehold om at utvalget er noe forutinntatt, er det likevel 

representativt, og dataene egnet til å si noe nytt om norske barns forhold til nyheter. 

På spørsmålene hvor det var mulig å velge flere alternativer har jeg bare brukt univariat 

analyse, det vil si kun oppgitt prosentene som har valgt dette, ikke satt svarene opp mot 

frekvensen på de ulike svaralternativene mot hverandre. Skjemaet inneholder en god del 

fritekstsvar som er vanskelige å analysere statistisk. Noen av dem fungerer bedre som 

kvalitativt materiale og er derfor analysert som dette. Til noen av fritekstspørsmålene gir det 

derimot mening å rette opp skrivefeil og/eller omkode dataene i kategorier for å kunne utføre 

statistiske analyser i SPSS. Noen av fritekstsvarene er i mindre grad bearbeidet, og for noen 

av variablene er det et stort antall kategorier eller svar som kombinerer flere kategorier og 

derfor ikke lar seg omkode. I noen få tilfeller har jeg også telt frekvenser av svar manuelt. 

Selv om databehandlingen og de aller fleste utregningene er gjort i SPSS, er alle tabellene 

som presenteres i oppgaven laget i Microsoft Excel. Dette er først og fremst av estetiske og 

visuelle grunner. Av hensyn til omfanget i oppgaven er arbeidsbøker fra Excel, kodebok og 

utregninger ikke vedlagt. Spesielt interesserte kan kontakte forfatteren for disse, samt rådata, 

SPSS-filer, bearbeidede datamatriser, tabeller fra SPSS, rapport fra Nettskjema og 

transkriberte forskningsintervjuer.  
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I analysen vil jeg først forsøke å kartlegge respondentene og informantenes forhold til, og 

interesse for, nyheter. Videre vil jeg se på dataene i tematisk i samme rekkefølge som 

problemstillingen. Altså hvordan barna finner, leser og forstår nyhetene som lages for dem.  

 

4.1 Barnas forhold til nyheter 

Det jeg tenker med ordet nyheter er viktige ting som har skjedd rundt om i verden. 

(Jente, 11, Skedsmo) 

Nesten alle de spurte 11-åringene har assosiasjoner til ordet “nyheter”. Hva tenker du når du 

hører ordet nyheter?, er første spørsmål i den digitale spørreundersøkelsen, og det første 

tematiske spørsmålet i de kvalitative intervjuene. Veldig mange av svarene ligner hverandre. 

Varianter av ”noe som skjer i verden” og ”noe nytt som har skjedd” er gjengangere. 

Respondentene bruker ord som ligner, eller formulerer seg på noenlunde samme måte. Noen 

av svarene er tydelig negative eller tydelig positive til ordet ”nyheter”, og noen respondenter 

nevner spesifikke tema, programmer eller plattformer. For å gjøre videre analyse av den 

umiddelbare assosiasjonen til ordet ”nyheter” ble de 239 forskjellige svarene omkodet i syv 

kategorier; verden, nytt, media, tema, kjedelig, spennende og supernytt. Kategoriene ble igjen 

vurdert etter hvor nøytrale, negative eller positive til nyheter jeg oppfatter dem.  
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Tabell 1 – Kategorier av nyhetsassosiasjoner fra spørreskjema 

NØYTRALE   
verden Alle svar som bruker ordet ”verden”, har nevnt ”andre land” eller bare noe 

”rundt oss”, én har brukt ordet samfunnet 

nytt Alle svar som bruker ordene ”nytt” eller ”nyheter”. Noe nytt som skjer, nye 
saker, ting som skjer eller gjentagelse av ordet “nyheter”. Fakta, informasjon og 
at nyheter er ”litt viktig” havnet her. 

medier Plattformer eller spesifikke programmer, unntatt Supernytt (Internett, Avisa, 
NRK, Dagsrevyen og YouTube) Her skal det nevnes at RB (Romerikes blad) ble 
nevnt nesten like mange ganger som Supernytt. Sannsynligvis på grunn av 
mange respondenter fra Skedsmo kommune på Romerike.  

supernytt At NRK Supernytt var det aller første flere av respondentene tenkte på forekom 
meg såpass spesielt at jeg laget en egen kategori for det. 

tema Alle svar hvor spesifikke temaer er nevnt. Disse var blant annet: Krig, terror, 
sport, barn i Afrika, klima, forskning, værmeldinger, eller som en av 
respondentene skrev: “krig, miljø og flyktninger” 

POSITIVE   
spennende Viktig, gøy, interessant, også seriøst og alvorlig når formuleringene var positive 

som “Dette må jeg få meg” eller ”jeg tenker at noen har noe viktig å si” 

NEGATIVE   
kjedelig Noen få brukte ordet ”kjedelig”. Her ligger også svar om at nyheter er 

upassende, ”for voksne” eller hjertesukk a la “nå vil ikke mamma og pappa gjøre 
noe annet”. Her havnet også de som svarte utenfor tema (3 respondenter) eller 
”vet ikke” (1 respondent). 

 

 

Figur 1 - Assosiasjoner til ordet nyheter, fritekstsvar 
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Legger man sammen tallene for de nøytrale kategoriene (medier, nytt, supernytt, tema og 

verden) viser tabellen at de aller fleste har nøytrale assosiasjoner til ordet nyheter. 80 prosent 

av svarene havner i en av de nøytrale kategoriene. Bare 7,5 prosent har en negativ 

førsteassosiasjon til ordet ”nyheter”. At så få svarer at nyheter er kjedelig eller at de ikke har 

noen førsteassosiasjon til ordet, betyr at de aller fleste barna ikke er negative til nyheter, og at 

de har en klar oppfatning av hva nyheter er.  

 

 

Figur 2 - Nyhetsinteresse, alle 
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selv at de bare følger litt med. De forteller likevel at de har vært først ute med informasjon til 

venner, og at de bruker mye tid på nyheter. En av informantene sier: ”for eksempel rektoren 

vår på skolen, han var jo på radioen ... da kom jeg på skolen og liksom sa det til alle, men de 

hadde ikke fått med seg det, så ...” (Gutt, 11, Frogn). En annen forteller at hun ser nyheter på 

NRK 1 både lørdag og søndag. At hun søker opp nyhetssaker, og ser NRK Supernytt på 

iPaden flere ganger i uka. 

 

 
Figur 3 - Forskjeller i nyhetsinteresser blant gutter og jenter 
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I spørsmålene i spørreskjemaet er verken NRK Supernytt eller Aftenposten junior nevnt før i 

spørsmål 15.1. Likevel nevnes de av flere respondenter helt fra starten av spørreskjemaet 

(Spørsmål 1). I spørsmål 15 ber jeg deltagerne skrive ned alle produsenter av barnenyheter de 

kommer på. 36,7 prosent svarer Supernytt. 21,3 svarer Ingen/Vet ikke/husker ikke. Av disse er 

det noen som har misforstått, og tror det spørres etter navn på journalister. Noen av disse igjen 

har foreslått navn på programledere fra NRK Super, andre har skrevet at de ikke husker hva 

noen som lager nyheter heter.  

 

  
Figur 4 - Produsenter av barnenyheter du vet om, fritekstsvar 
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juniorsider på nett, og jeg har ikke undersøkt hva slags barneinnhold de tilbyr i papirutgaven, 

men et par respondenter nevner Romerikes blad og RB junior.  
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Figur 5 - Produsenter av barnenyheter du har hørt om 

 

I spørsmål 15.1 er alle som tilbyr nyheter for barn på nett og/eller sosiale medier 

svaralternativer, i tillegg til Aftenposten junior. Bare 4,6 prosent svarer at de ikke har hørt om 

noen av dem. 91,6 prosent har hørt om NRK Supernytt. 66,5 prosent har hørt om papiravisen 

Aftenposten junior. Det er bare liten nedgang i prosent fra de som har hørt om til de som har 

lest, sett eller hørt på nyhetstilbudene.  

Prosentandelen som har hørt om Aftenposten junior virker noe høyere for de som bor på 

Østlandet; 67,6 prosent av respondentene fra Skedsmo og 58,6 prosent av respondentene fra 

Fredrikstad svarer dette, mot 46 prosent fra Rissa i Sør-Trøndelag. Det er for få respondenter i 

de andre kommunene til at tallene i dette spørsmålet kan brukes, men respondenter fra alle 

deltagerkommuner har hørt om Aftenposten junior. Avisen har også abonnenter blant 

respondentene i alle kommuner. Men også her er frekvensen for lav til å si noe om 

prosentfordelingen. Informantene i Ulsteinvik og Ålesund er begge litt usikre på ordet 

abonnement, men begge får avisen i posten.  
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4.1.2 Supernytt 

 

 

65,3 prosent svarer NRK Super.no på spørsmål om hvor de pleier å se eller lese det NRK 

Supernytt lager (Spørsmål 16). Vi vet at seertallene på lineær TV i målgruppen er lave. I 

september hadde TV-sendingen kl. 18.50 i gjennomsnitt 4000 seere i alderen 8-12 år (Frank 

Sivertsen, e-post, 15.oktober 2016). Derfor er det litt overraskende at nesten halvparten svarer 

at de ser NRK Supernytt på TV. Her kan det selvfølgelig være at de ser TV-sendingen fra app 

eller nett-TV, på en smart-TV hjemme eller på skolen. Med ”TV” mener de i så fall et fysisk 

TV-apparat, ikke den lineære TV-sendingen. De nesten 20 prosentene som svarer at de ser 

eller leser nyhetene på Instagram fikk her et tilleggsspørsmål om de følger begge kontoene til 

Supernytt (Spørsmål 16.1). Cirka halvparten svarer at de følger både @nrksupernytt og 

@nrksuper. 

 

4.2 Barnas nyhetsleting 

 Kanskje fotball og hvordan andre barn i verden har det. (Gutt, 10 år, Rissa 

kommune) 

For å finne ut hvordan barna leter etter nyheter, spurte jeg først hva slags nyheter de er opptatt 

av. Antagelsene mine var at de er opptatt av mange ulike temaer, men at hovedtemaer som 

kan være ”Hva som skjer i verden”, ”Hva som skjer i Norge”, ”Krig eller andre konflikter”. 
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Av temaer som vi i NRK Supernytt tror barn er spesielt opptall av er ”Hvordan andre barn har 

det”, ”Hvordan barn som meg har det”, ”Dyr”, ”Sport” og ”Kjendiser”. Jeg ønsket å 

undersøke om det er forskjell på hva slags nyhetstemaer de synes er interessant og hva slags 

temaer de synes er viktige. På spørsmålet Hva slags nyheter er du mest interessert i? 

(Spørsmål 6), virker det som de som ble intervjuet synes det var litt vanskelig å forklare. For 

respondentene som skulle skrive det ned som fritekst i spørreskjemaet virker det veldig greit. 

Noen få av dem svarer vet ikke og noen svarer veldig generelt, men de fleste har ett eller flere 

tema de er mest interessert i. Sport generelt, og fotball spesielt, er populært. Men selv om 

mange er mest interessert i sportsstoff tyder svarene i følgende tabell på at de mener det som 

skjer i verden er viktigst.  

 

 
Figur 6 - Viktige nyhetstemaer, flervalgssvar 

 

For temaet klima og miljø ser vi en omvendt tendens. I spørsmål 7 er det bare 5 respondenter 

som nevner klima, miljø eller ”hvordan vi kan ta vare på verden” som noe de er interessert i 

(Spørsmål 7). Men 25 prosent krysser av for at dette er et av de viktigste temaene når de får 

dette som et alternativ (Spørsmål 9). 43 prosent svarer at krig eller andre konflikter er et viktig 

tema. 30 prosent synes det er viktig å få vite hvordan andre barn har det. Guttene er litt mer 

interesserte i Sport (28,9 prosent gutter/9,6 prosent jenter) og jentene er litt mer interesserte i 

Dyr (20 prosent jenter/3,8 prosent gutter).  
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I spørsmål 7 er det litt uenighet blant respondentene om nyheter om krig eller andre alvorlige 

tema er interessant. Noen nevner alvorlige temaer, mens andre helst vil slippe å lese om 

negative ting. En jente skriver: ”Jeg liker nyheter som handler om noe farlig, da får jeg vite 

hva som kan være viktig eller farlig i verden” (Jente, 10 år, Fredrikstad) To andre jenter er 

interesserte i ”nesten alt, men ikke så mye drap og sånt” (Jenter, 11 år, Skedsmo). En 

opptelling av de hyppigst nevnte temaene gir følgende resultat:  
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Tabell 2 - Interessante nyhetstemaer, fritekstsvar 

Hva	slags	nyheter	er	du	mest	interessert	i?	
SPORT	 Antall	
Sport	 39	
Fotball	 17	
HVA	SOM	SKJER	

	Verden	 28	
Andre	steder/land	 17	
Barnenyheter/Supernytt	 15	
Norge	 6	
HELST	NOE	POSITIVT	
Ikke	negative	ting	 10	
ALVORLIGE	TEMA	

	Krig	 22	
Kriminalitet/drap	 17	
Terror	 15	
ANNET	

	Dyr	 11	
 

 

På spørsmålet om hvilke tema de synes er viktigst er også hva som skjer i verden det svaret 

med størst oppslutning. (Spørsmål 9) 68,2 prosent svarer dette. Det er også tydelig at barna 

mener de alvorlige temaene er viktige. 43,1 prosent svarer at nyheter om Krig eller andre 

konflikter er ett av tre viktige tema.  

Hovedmotivasjonen til å lete etter nyheter er for å holde seg oppdatert. 75,7 prosent av 

respondentene i spørreundersøkelsen svarer at de søker etter nyheter når de vil vite hva som 

skjer (Spørsmål 8). Dette er, som vi vet fra Reuters undersøkelse, også den viktigste 

motivasjonen for voksne. Respondenter over hele verden svarte at å få vite om ”det som skjer 

i verden rundt meg” var den viktigste grunnen for å følge med på nyheter (Reuters Institute, 

2015).  

Mange av 11-åringene vil nok også gjerne vise andre at de følger med. Det er vanlig å snakke 

om nyheter både med foreldre og venner. Og det kan være nyttig på skolen. Informanten fra 

Ulsteinvik formulerer det slik:  
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Jeg liker egentlig bare å vite hva som skjer sånn at jeg vet det. Hvis læreren min 

begynner å snakke om det i timen så forstår jeg hva han snakker om (...) For å snakke 

med vennene òg, og så har jeg kanskje noe å snakke om ... (Jente, 11 år, Ulsteinvik)  

 

Og om det er nødvendig å ha barnenyheter sier hun: 

Det er faktisk lurt fordi det er jo alltid ikke barna forstår. Og da må man begynne å 

spørre de voksne og da kan det hende at de ikke får fulgt godt nok med. (Jente, 11 år, 

Ulsteinvik) 

Hvis det for eksempel er en naturkatastrofe på vei, og de voksne ikke har fått det med seg kan 

barna si fra, og man unngår at det blir farlig.   

I spørreundersøkelsens spørsmål 8, svarer nesten 60 prosent at de leter etter nyheter hvis de 

har hørt om dem fra vennene sine. 63,5 prosent svarer i spørsmål 5 at de snakker om nyheter 

med venner. Det er altså cirka like mange som får motivasjon fra venner til å lete etter nyheter 

som snakker med venner om nyhetssaker de har sett.  

 
 

 
Figur 7 - Motivasjon for nyhetsleting, flervalgssvar 
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Figur 8 - Disse snakker jeg med om nyheter, flervalgssvar 

 

Når de snakker med noen om nyheter er det mest vanlig å snakke med foreldrene sine. 83,3 

prosent svarer foreldre på spørsmål 5. Gutter og jenter svarer omtrent det samme. Dette 

sammenfaller med fritekstsvarene i spørsmål 3 hvor veldig mange svarer at de spør foreldre 

hvis de vil vite mer om noe de har hørt.  

 

At bare 18 prosent i spørreundersøkelsen snakker med lærerne sine om nyheter, og bare 15,1 

leter etter nyheter når læreren ber om det, er litt overraskende. Kompetansemålene i 

samfunnskunnskap for 7.årssteget (altså neste skoleår for respondentene) innebærer vurdering 

av, og diskusjon rundt flere temaer som ofte omtales i nyhetssaker. Blant annet skal elevene 

om ett år kunne: 

 

... diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante 

fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta” (…) “finne og trekkje ut 

samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar 

for nettvett og nettetikk … (Utdanningsdirektoratet, 2016).  

 

En forklaring kan være at elevene ikke oppfatter det de diskuterer i undervisningen som å 

”snakke med” med læreren. Eller at de vurderer temaene som tas opp på skolen som fag, ikke 

nyheter. Men vi vet altså fra fritekstsvar på spørsmål 1 og 3, at de er opptatt av hva som skjer 

og gjerne spør de voksne hvis de vil vite mer. Fra intervjuene vet jeg at de gjerne vil være 
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oppdaterte hvis læreren ”plutselig begynner å snakke om noe”. Og at det hender han eller hun 

gjør dette i samfunnsfagstimene.  

 

Prosjektleder i NRK Supernytt viser til at 77 prosent har sett programmet på skolen én gang i 

måneden i 2016 (Frank Sivertsen, prosjektleder i Supernytt, e-post 29.oktober 2016). Utfra 

svarene både i spørreundersøkelsen og intervjuene virker det som veldig mange av 11-

åringene kjenner til og ser Supernytt. Men hvis de ser Supernytt i matpausen, virker det som 

det ikke er vanlig å diskutere innholdet i etterkant. Tema fra nyhetene er nok likevel en 

naturlig del av undervisningen. I de kvalitative intervjuene forklarer informanten i Ulsteinvik 

at læreren snakker om nyheter ”noen ganger”. På spørsmål om hva hun husker av nyheter ”i 

det siste” husker hun best at de har hatt om terrorangrep på skolen: ”da snakket vi om hvordan 

vi synes det var å gjøre det, og hva vi synes om det” (Jente, 11 år, Ulsteinvik).  

 

4.2.1 Hvor leter de etter nyheter? 

Når barn skal finne mer informasjon om en nyhetssak er Internett det første stedet de leter, og 

der er VG og TV 2 sine nettsider populære. Det er i alle fall disse som ligger fremst i 

bevisstheten og nevnes i fritekstsvar. På spørsmålet Hvis du hører om noe som har skjedd og 

vil vite mer, hva gjør du?, brukes ordene ”søke”/”søke opp” og ”nett”/”internett” hyppig i 

fritekstsvarene (Spørsmål 3).  

Informantene har bruker Apple-produkter med nettleseren Safari for å søke på nett. Jeg ba alle 

informantene vise hva de gjør for å finne informasjon om nyhetssaker. Informantene i Frogn 

og Ulsteinvik bruker samme metode. I Ulsteinvik skjer følgende: Hvis iPhonen er tom for 

strøm (jeg får inntrykk av at den er det ganske ofte) og hun ikke finner sin egen iPad, låner 

hun lillesøsters. Hun forteller at hun ”går på Internett”, og viser at hun åpner appen for 

nettleseren Safari. Hun bruker URL-feltet for å søke, noe som genererer et Google-søk i 

Safari. Hun skriver hele setningsledd, ikke stikkord. I dette tilfellet søker hun på ”En mann 

som ble angrepet av isbjørn”. Øverste treff er fra den lettleste avisen Klar tale.no, men hun 

peker på treff nummer to fra VG.no med overskriften ”Turister angrepet av isbjørn på 

Svalbard” (Google.no, 5. oktober 2016). ”Av og til kommer jeg til Supernytt og av og til 

kommer jeg til VG”, svarer hun på spørsmål om hvor hun pleier å havne når hun søker på 

noe. I Frogn er det den amerikanske valgkampen som engasjerer, han søker opp setningen 

”Hva blir sannsynligheten for at Trump blir president”. 
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- Da pleier jeg å gå på nyheter eller bilder (...) For da pleier det kanskje å komme et 

sånn søylediagram 

- Ja, sånn, ja 

- Ja for eksempel her (Digitalisert grafikk, Silver, 2016) 

(...) 

- Når du ser (...) det bildet der hva tenker du, da? 

- (...) jeg forstår mere bilder, kanskje (Gutt, 11 år, Frogn) 

 

Foreldre er også en viktig kilde for å få vite mer, mange oppgir at de spør mamma eller pappa, 

eller at de spør ”folk” eller ”noen”. Supernytt blir nevnt, men av nyhetsleverandørene er det 

altså VG.no og TV 2.no som fremstår som barnas ”go-to” informasjonsnettsider. Google 

nevnes også, både som nettside, og som verb: ”jeg googler det”. 

 

 

Figur 9 - Dette bruker jeg for å lete etter nyheter 

 

Også når de får presentert alternativer er VG størst. 55,2 prosent av respondentene bruker 

VG.no for å lete etter nyheter om det de er opptatt av. NRK Super.no brukes av 48,5 prosent, 
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og Google.com av 41,8 (Spørsmål 7). I spørreskjemaet kunne de på dette spørsmålet markere 

så mange alternativer de ville. 55,2 prosent leter etter nyheter om det de er opptatt av på 

VG.no. Av andre apper eller nettsider nevner de TV 2, VG og Aftenposten, samt lokalaviser i 

sitt område (Spørsmål 4.1 og 7.1). Facebook nevnes av noen, én gutt skriver at ”mamma ser 

på Facebook, og da får jeg også se på” (Gutt,11, Fredrikstad). For nyheter de er mest 

interessert i er det noen som nevner apper/nettsider med kun fotballresultater (spørsmål 7.1).  

Én respondent svarer Pokémon GO som ”andre apper” hun bruker for nyheter. Jeg tror hun 

mener meldinger man får i spillet om nye oppdateringer. Som jo er svært viktige nyheter å få 

med seg hvis du er en ivrig Pokémon GO-spiller.  

For barn som ikke får ha konto på sosiale medier med aldersgrense er alternativet nettsider 

eller sosiale medier uten aldersgrense. Eksempelvis er jenta i Ulsteinvik aktiv på appen 

Momio. Der er aldersgrensen 4+. ”Momio er for barn og du må være under 18 år for å bruke 

det” står det i beskrivelsen av appen (watAgame, Momio Beskrivelse, i App Store, lest 30 

desember 2016). Momio er lagd over en sosiale medier-lest, og fungerer som facebook i den 

forstand at du har din egen brukerprofil og legger til andre brukere som venner. Du kan 

opprette og/eller delta i grupper med folk som har lignende interessert eller meninger som 

deg, og du kan chatte med andre brukere.  

 

 

Figur 10 - Hvor de pleier å se, lese eller høre nyheter 
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Selv om de først og fremst søker opp informasjon på nettet, og veldig få av respondentene 

nevner TV som noe de oppsøker for å få vite mer, er det på TV de hovedsakelig pleier å 

se/lese eller høre nyheter (Spørsmål 4). 83,3 prosent svarer at TV er ett av fire steder de ser 

nyheter mest. Resultatene for de andre tradisjonelle nyhetsmediene, radio og papiravis, er 

også relativt høy. I listen over alternativer er de tradisjonelle mediene de eneste i ”sitt slag”, 

mens Internett er til stede i flere av de andre svarene. Internett får nest mest svar i prosent, 

men her er nok den reelle prosenten noe høyere, fordi flere av de andre alternativene også er 

former for Internett. Altså at du trenger Internett for å få tilgang til informasjon og  

nyhetsinnholdet. Populære applikasjoner som Youtube og Instagram kan bare brukes med 

nett-tilgang, det samme med nyhetssider på mobil og nettbrett. 29,3 prosent av respondentene 

svarer både Mobil og Internett. Dette er sannsynligvis fordi de oppfatter det som to sider av 

samme sak. Det er lite sannsynlig at de som har svart mobil får nyhetene sine der via SMS 

eller telefonsamtaler.  

33,5 prosent svarer at de pleier å høre nyheter på radio. 27,2 prosent pleier å lese papiraviser. 

Gutten i Frogn forteller at han hovedsakelig får sine nyheter fra radio. Den står alltid på 

hjemme, og han og faren liker å høre nyheter i bilen. Han forklarer hva han gjør hvis det er en 

sak han vil høre mer om: 

 ...da setter jeg meg ned og så sier jeg ”Hysj!” til alle andre og så prøver jeg å lytte til 

hva de sier ... eller, det er jeg og pappa som liksom ... vi hører på radioen, så ... enten 

så sier han ”hysj”, eller så sier jeg ”hysj”... (Gutt, 11 år, Frogn) 

Hvis han må velge foretrekker han å lese nyhetssaker på nett framfor å se video. 

 

4.3 Hvordan forstår de nyheter? 

Spørsmålene om nyhetsbildet og aktuelle saker var med vilje spredt i spørreundersøkelsen. I 

svarene på spørsmålene fra sakseksempler kan vi lese mye om barns forståelse. 

Fritekstsvarene hvor de selv skal formulere sin oppfatning viser også hvordan de formulerer 

seg hvis de ikke helt forstår. Det første spørsmålet om en aktualitet var om de kunne huska å 

ha sett nyheter om ”Hijab” de siste ukene (spørsmål 14). Mot slutten av spørreskjemaet fikk 

de se en av hijabsakene som er laget for dem av Supernytt i uke 38 (spørsmål 17).  
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Figur 11 - Har du sett noen nyheter om "hijab" i det siste? 

 

Over halvparten av respondentene svarer at de har sett nyheter om hijab i det siste. Nesten en 

tredjedel svarer nei. Resten svarer at de ikke husker.  

Det er cirka like mange som svarer at de har sett nyheter om hijab (128 respondenter) som 

svarer at de har en viss grad av interesse for nyheter (til sammen 127 respondenter svarer at de 

er litt, passe, ganske eller veldig interessert i nyheter). 

Etter det første spørsmålet (spørsmål 14) blir respondentene spurt hvor de kan huske å ha sett 

”nyheter om hijab”. Her har halvparten av respondentene latt være å svare. De 118 som har 

svart ordlegger seg veldig forskjellig. Noen skriver bare ”TV” eller ”på TV”. Cirka 27 prosent 

(minst 65 respondenter) har svart Supernytt og/eller NRK Super. Noen har skrevet at de har 

sett det ”i Supernytt”, ”Supernytt på skolen”, eller ”Supernytt i klasserommet”. Da kan de ha 

sett TV-sendingen i nett-TV, Supernytt sendes ikke på lineær TV i skoletiden. Eller de kan ha 

sett lest/sett nettsaken eller Instagram-posten i skoletiden. Andre skriver at de har lest det på 

NRK Super.no. De aller fleste som nevner Supernytt skriver bare ordet ”Supernytt”, hvilket 

kan bety at de har sett eller lest saken på én eller flere av Supernytts plattformer.  

Det samme gjelder de andre nyhetsmediene. Noen har spesifisert at de har lest på TV 2, andre 

at de har sett TV 2-nyhetene. Noen har bare skrevet TV 2, og det kan bety at de har sett 

nyheten både på TV og/eller nettsidene TV 2.no. Når det gjelder VG er det sannsynlig at de 

aller fleste mener VG.no ettersom ingen har nevnt VGs papirutgave i tidligere spørsmål, men 
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at det hender de leser VG på papir kan selvfølgelig ikke utelukkes. Noen få respondenter 

husker at de har sett saken flere steder. Én jente skriver ”alle nyhetskanaler” (Jente, 11, 

Skedsmo).  

Det er tydelig at når de blir presentert for eksempler på nyhetssaker hjelper det dem til å huske 

nyhetssaker de har sett.  

 

 

Figur 12 - Har du sett denne hijab-saken fra NRK Supernytt 

  

Prosentandelen som ikke husker om de har sett nyheter om hijab er bare 5 når respondentene 

får presentert eksempelet om hijab. I første spørsmål om hijab var det 16,5 prosent som ikke 

kunne huske å ha sett noe om dette temaet (Spørsmål 14). Til sammen har 57,7 prosent sett 

saken tidligere. 38,9 prosent har lest den. I intervjuene svarer informantene”Nei, jeg tror ikke 

det” (Jente, 11 år, Ulsteinvik),  ”jeg kan ikke huske hva, jeg bare vet at jeg har hørt om det” 

(Gutt, 11 år, Ålesund) og ”Jeg fikk med meg at det ikke var lov til å gå med det på stranda i 

Frankrike” (Gutt, 11 år, Frogn). 

Om eksempelet fra Supernytts nettside om den amerikanske valgkampen svarer 

respondentene følgende: 
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Figur 13 - Har du sett denne saken om USA-valget fra NRK Supernytt? 

 

Her er svarene mer sprikende enn i spørsmålet om hijab-saken (Spørsmål 17). Samlet 

prosentandel for alle som oppgir at de har sett saken om den amerikanske valgkampen 

(Spørsmål 18) blir det 40,9 prosent. Her kan det nevnes at det har vært flere saker om valget i 

USA, både på Supernytt sine nettsider og Instagramkontoer i samme periode. Mye av 

videoinnholdet på nettsidene er også vist i sendingene som legges i nett-TV og i NRK Super-

appen. Informanten fra Ålesund mener overskriften i eksempelet er lite spennende, og derfor 

vanskelig å huske. 

Det fremgår at veldig mange har en formening om hva sakene handler om. På hijabsaken er 

det 49 respondenter som svarer Vet ikke, mens 84 svarer dette på Valgkamp i USA. Dette kan 

være på grunn av de tingene informanten i Ålesund peker på. Overskriften er veldig generell, 

og bildet er av programleder for Supernytt i en studiosetting. Øverst i høyre hjørne er det et 

bilde av Donald Trump, som mange av barna kjenner igjen. Men 11-åringene synes tydeligvis 

budskapet i saken er noe uklart.  

De fleste treffer også på de faktiske hendelsene i hijab-saken: En frisør har nektet en dame 

time i frisørsalongen sin på grunn av hijaben hun bærer. Fritekstsvarene i både spørsmål 17 og 

18 er stort sett gjenfortellinger av tekstene eller referanser til det som står. Trump nevnes en 

god del flere ganger enn Clinton, og det er bare Trump det uttrykkes meninger om. Bare noen 

få respondenter gir uttrykk for meninger. Frisøren omtales for eksempel som ”tilbakestående” 

eller ”rasist”. Donald Trump omtales også som ”rasist” av én respondent, en annen skriver at 
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han er ”cool”. I hijabsaken er det også noen som reagerer med følelser. For eksempel at det er 

”urettferdig” eller at frisørens handlinger er ”slemt gjort”.  

 

 

Figur 14 - Forståelse av NRK Supernyttsak om hijab 

 

Når de blir bedt om å vurdere hvor lett eller vanskelig det er å forstå sakene på en skala, ser vi 

det samme som i fritekstsvarene. Nesten ingen svarer at det er Veldig vanskelig å forstå noen 

av sakene. Over halvparten (52,3 prosent) synes hijabsaken ikke er vanskelig å forstå i det 

hele tatt. 10 prosent færre svarer Ikke vanskelig om ”Valgkamp i USA”. Den største 

forskjellen i forståelse for de to eksemplene ligger hos respondentene som svarer Vet ikke. 

Mer enn dobbelt så mange svarer Vet ikke om valgkampen i USA en om hijab i 

frisørsalongen.  

I eksempelet fra ”Hijabnekt hos frisøren” ble respondentene bedt om å vurdere hvor 

interessant saken var for dem (Spørsmål 17.3).  
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Figur 15 - Interesse for hijabsak fra NRK Supernytt 

 

Her fordeler svarene seg på rundt 20 prosent på alle svaralternativene bortsett fra Ikke 

interessant. Bare 11,7 prosent svarer dette. Jentene er mer interesserte i denne saken enn 

guttene. 60,4 prosent av jentene svarer Ganske eller Veldig interessant, mens 48,1 prosent av 

guttene lander på Litt eller Ikke interessant. 

 

Figur 16 - Lærte noe nytt av USA-valg-sak fra NRK Supernytt 

På spørsmål om de lærer noe av eksempelet ”Valgkamp i USA” er det ganske jevnt mellom 

de som svarer at de lærte noe, og de som ikke gjorde det. Til sammen svarer 37 prosent at de 

lærte litt eller masse. 40 prosent visste det meste fra før eller lærte ingenting. Andelen Vet ikke 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ikke	interessant

Litt	interessant

Passe	interessant

Ganske	interessant

Veldig	interessant

Hvor	interessant	er	hijabsaken	for	deg?

Gutter Jenter Alle

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Vet	ikke

Lærte	ingenting

Visste	det	meste

Lærte	litt

Lærte	masse

Lærte	du	noe	om	USA-valget?



 58 

er omtrent like høy som de som svarer at de ikke vet om de forstår saken. Legger man 

sammen lærte ingenting og vet ikke blir det 35,6 prosent 

Alle deltagerne i undersøkelsen og intervjuene fikk presentert to overskrifter om samme sak 

(Spørsmål 20). Saken ble omtalt på NRK.no og NRK Super sommeren 2019 (Lutnæs, 2016 

og NRK Supernytt 2016b). Begge redaksjonene brukte samme bilde men ulike overskrifter. 

Overskriften på NRK.no er ”Kunstnere anklager Zara for designtyveri”. NRK Supernytt skrev 

”Mener Zara har stjålet design”.  

 

 

Figur 17 - Ser du hvilke overskrift som er for barn, og hvilken som er for voksne? 

 

I spørreundersøkelsen synes ganske mange det er vanskelig å svare på hvilken overskrift som 

er skrevet for barn. Faktisk er det nesten like mange (43,9 prosent) som svarer ”Vet ikke”, 

som svarer at overskriften som er skrevet av Supernytt er skrevet ”for barn” (45,6 prosent). 

Likevel er det bare litt over 10 prosent som svarer at de tror overskriften fra NRK.no er 

skrevet ”for barn”. 

I spørsmål 19.1 og 19.2 hvor de blir spurt hvorfor de svarer som de gjør er svarene ganske 

like. Uansett hva de har svart er det flere som begrunner sitt med at de bare gjetter. Noen av 

de som velger NRK.no, voksenoverskriften, mener flere ord forklarer saken bedre. Andre 

mener at denne er mindre ”voldsom” og ”rett på”. De som velger overskriften fra Supernytt, i 
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utgangspunktet myntet på barn, forklarer dette med at den er kortere, har enklere ord eller er 

lettere å forstå.  

Spørsmålet om hvem det er som er sinte på kleskjeden Zara virker det som de er sikrere på. 25 

av respondentene har svart vet ikke. 188 respondenter (78,6 prosent) har formulert seg sånn at 

det virker som de har forstått at det er kunstnere og/eller illustratører som er sinte på 

kleskjeden. 26 respondenter har misforstått. De fleste av disse tror det er andre butikker eller 

butikkkjeder som er sinte på Zara. Noen tror Zara er en person, det gjelder for så vidt også for 

noen av respondentene som har forstått hvem som er sinte. 

 

4.3.1 Barnenyheter på sosiale medier 

 

Figur 18 - Prosentandeler som følger NRK Supernytts kontoer på Instagram og Snapchat 

 

42,7 prosent har ikke Instagram, 39,7 prosent har ikke Snapchat. Alternativene i tabellene 

med bare én søyle er en følge av at de bare er mulige i én av appene. Svaret Følger ikke, men 

leser er bare mulig på Instagram. Svaret Følger, ser storyene og har sendt dem snap er bare 

mulig på Snapchat.  
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Figur 19 - Andel som ikke har Instagram, men følger NRK Supernytt på Snapchat 

 

Det er i stor grad de samme respondentene som verken har Snapchat eller Instagram. Av de 

102 som svarer at de ikke har Instagram er det over 60 prosent som heller ikke har Snapchat. 

Kun en håndfull av de som ikke har Instagram har Snapchat og følger ser/leser barnenyheter 

der.  

Av de som har Instagram er det jentene som viser mest interesse for nyheter på appene. 

 

 

Figur 20 - Forskjell på gutter og jenter som følger NRK Supernett sine brukerkontoer på Instagram og Snapchat 
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20 prosent av jentene svarer at de både følger og leser NRK Supernytt sine poster. 20 prosent 

av guttene svarer at de verken følger eller leser de Supernyttsakene som legges ut på 

Instagram. Samtidig er det litt færre jenter som har Instagram.  

I intervjuene er det én informant som verken har Snapchat eller Instagram. Én har bare 

Snapchat, og én har begge deler. Grunnen til at jenta i Ulsteinvik ikke har appene er at hun 

ikke får lov av foreldrene på grunn av aldersgrensene. Både Snapchat og Instagram er  

”klassifisert som 12+” i iTunes på grunn av blant annet: ”Sjeldne/milde voksne/pikante 

temaer”, ”referanser til alkohol og rusmidler” og ”sjeldent/mildt seksuelt innhold eller 

nakenhet” (Snap, Inc., Snapchat Detaljer, og Instagram, Inc., Instagram Detaljer, i App Store, 

lest 24. november 2016). Medietilsynet sier følgende om aldersgrenser på sosiale medier: 

”Det finnes ingen norske lover som bestemmer hvilke aldersgrenser som gjelder for de ulike 

sosiale mediene. Vi anbefaler at du tar hensyn til barnets modenhet og de aldersgrensene 

tjenestene selv har satt.” (Medietilsynet.no 2016) 

 

4.3.2 Skremmende nyheter 

I intervjuene svarer alle tre at de har blitt ”redd” eller ”litt skvetten” av å lese, se eller høre 

nyheter. Jenta i Ulsteinvik hun ”blir litt redd når det er snakk om bomber og sånt”.  

Informanten i Frogn beskriver hvordan han har det hvis han hører om at det har skjedd noe i 

Syria, eller at IS har flyttet seg til et nytt land.  

- Jeg blir helt stiv, på en måte, og så vil jeg høre hva som skjer ... og så, om det er 

noe ille da får jeg bittelitt sånn gåsehud ... 

- Så du kjenner det fysisk, liksom, at du blir redd? 

- Ja. (Gutt, 11 år, Frogn) 

I Ålesund forteller gutten at han ble veldig urolig av flomvarsel på Vestlandet:  

- For litt siden da det stod sånn ”Det blir flom.” Da ble jeg ganske redd for at 

mamma  og pappa ikke skulle komme hjem fra jobb for at det var så mye vann og 

sånn (...) Egentlig første dagen prøvde jeg å holde det skjult, men til slutt sa jeg 

det. Og da kjørte mamma meg en tur og viste alle ting vann gikk oppi og sånn.  
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- Synes du det var vanskelig å si det til de voksne?  

- Ja, for jeg synes det var et ganske dumt tema å være redd for. (Gutt, 11 år, 

Ålesund) 

 

Det ble ikke så ille som han fryktet, og etter kjøreturen med moren følte han seg tryggere.  

 

 

Figur 21 - Har sett, lest eller hørt skremmende nyheter 

 

Til sammen svarer 81,6 prosent av respondentene at de noen ganger eller ofte blir redde, sinte 

eller opprørte av nyheter (Spørsmål 11). 11 prosent svarer at de aldri reagerer med redsel 

sinne eller blir opprørt over nyhetssaker. Her er det forskjell mellom kjønnene 20,2 prosent av 

guttene sier de aldri leser nyhetssaker som gjør dem redde, sinte eller opprørte, mot bare 4,4 

prosent av jentene. 
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Figur 22 - Hva gjør du hvis du blir skremt eller opprørt av nyheter? 

 

På spørsmål 11.1 svarer de fleste at de gjør som gutten i Ålesund, og snakker med foreldre 

hvis de leser noe de blir redde eller bekymret av. At 18 prosent svarer at de gjør noe eller vet 

ikke kan sees i sammenheng med at de ikke blir negativt påvirket av nyhetssaker og derfor 

ikke har behov for å gjøre noe spesielt etter å ha lest/sett noe. På dette spørsmålet var det 

mulig å krysse av på flere svar. Også de som i på det forrige spørsmålet svarer at de aldri blir 

redde, sinte eller opprørte av nyheter svarer her at de snakker med en voksen hjemme hvis det 

er noe de reagerer på.  

Jenta fra Ulsteinvik svarer at hun ikke gjør noe spesielt hvis hun hører noe skremmende, og at 

det ikke påvirker henne så mye at hun for eksempel ikke får sove. Strategien til gutten fra 

Frogn er å lete etter noe positivt om samme tema for å balansere inntrykket.  

Da vil jeg bare høre noe positivt om den saken ... hvis jeg har hørt noe om IS i Syria, 

da vil jeg kanskje gå inn på nettet og se om det er noe bra nyheter om ... ja ... Syria. 

(Gutt, 11 år, Frogn kommune) 

Det kan for eksempel hjelpe, sier han, å høre om at noen har det bra på et asylmottak.  

Om barnenyhetenes behandling av skremmende nyheter sier gutten i Ålesund:  

- Sånn av og til står det i voksennyhetene ”Pass på, nå kommer flommen!” 
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- Mens barnenyheter, forteller de om flom på en bedre måte, da? 

- Ja 

-  Hvordan da? 

- De forteller på en måte ... de sier ... de sier egentlig ikke så mye om det, de sier 

”nå kommer det ganske mye vann, men det er ikke farlig”. (Gutt, 11 år, Ålesund) 

 

 

Figur 23 - Hvor de husker å ha sett eller lest skremmende nyhetssaker, flervalgssvar 

 

4.3.3  Misforståelser 

For barna er det fort gjort å misforstå nyheter. Informanten i Ulsteinvik hørte om 

isbjørnangrepet på Svalbard mange steder. Først så hun litt om det på TV, men rakk ikke å se 

alt fordi hun måtte spise kveldsmat. Senere snakket noen i klassen om det, og så ”spurte jeg 

mamma og pappa eller så søkte jeg det opp på Supernytt eller noe”. Det hun tror skjedde var: 

 - ... når det var sånn solformørkelse at det var noen som ble angrepet av en isbjørn  

- De som var på Svalbard for å se på?  

- Ja, de så opp, og så ble de angrepet (Jente, 11 år, Ulsteinvik) 
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Hvis man bare får med seg bruddstykker av nyhetssendingene og andres gjenfortelling av 

nyhetssaker, er det nok ikke uvanlig å sette det sammen til et forløp som gir mening. Det er 

nok tilfelle for mange voksne også det. Dessuten kan spørsmålet mitt her, bidra til et kjapt 

svar hvis man ikke helt husker detaljene. Historien er dramatisk nok, men i virkeligheten lå 

mannen som ble angrepet og sov i en teltleir da det skjedde. Han var riktignok på Svalbard for 

å se på solformørkelsen, men ble altså ikke angrepet fordi han så opp mot sola og ikke fulgte 

med.  

Fra hijab-eksempelet vet vi at noen tror kleskjeden Zara er en person og/eller at det er andre 

butikker som reagerer på at de har stjålet design. Konflikten i saken handler om at Zara har 

trykket design i form av illustrasjoner på klærne, men noen av barna forstår de har stjålet 

klesdesign.  

 

4.4 Kommentarer og engasjement 

 
Figur 24 - Kommentering på nyhetssaker på Internett eller Instagram 

 
Tabellen viser at det 68,2 prosent som svarer nei på spørsmål om de noen gang har sagt sin 

mening om en nyhetssak ved å skrive en kommentar (Spørsmål 12). Samlet får alternativene 

Ja, flere ganger og Ja, en gang litt over 15 prosent av svarene. I Barn og medier svarer bare 8 

prosent at de daglig eller ukentlig kommenterer på nett og nettforum (Medietilsynet, 2016, s. 

44). Samtidig er det til dels stor aktivitet på NRK Supers nettsider, og særlig på 

Instagramkontoene. Enkelte poster fra @nrksupernytt har i løpet av én uke over 80.000 
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visninger, andre over 1200 kommentarer. (For eksempel NRK Supernytt 2016i og 2016j89) 

Respondentene som svarer ja i spørreskjemaet, fikk også spørsmål 12.1; Kommenterer du 

mest på Internett eller Instagram? Der er det litt flere (40,5 prosent) som svarer at de 

kommenterer mest på nettsaker, enn som svarer at de kommenterer mest på Instagram (32,4 

prosent). 13,5 prosent av de som skriver kommentarer, kommenterer like mye på begge 

plattformer.  

Kjendiser/forbilder og urettferdighet engasjerer. Og engasjerer saken nok skriver de 

kommentarer. I de kvalitative intervjuene svarer én av informantene at han ikke pleier å 

kommentere fordi ”jeg vet ikke hva jeg skal skrive”, eller at noen andre allerede har skrevet 

det han mener. Én gang hadde han lyst å kommentere, da var det fordi han reagerte på noe 

han mener var urettferdig. I kommentarfeltet hos TV 2 fikk Jon Arne Riise skylden for at 

Ålesund fotballklubb gjorde det dårlig. ”Det var ikke kun hans feil når AaFK tapte så mye, da 

fikk jeg lyst å skrive det”. Han lot det imidlertid være fordi han oppfatter kommentarfeltet hos 

TV 2 som for de voksne, og ikke noe barn kommer til å lese. ”Det er ikke nødvendig å 

diskutere med voksne liksom” (Gutt, 11 år, Ålesund). I Ulsteinvik fortalte informanten at da 

hun fant en gruppe som var imot mobbing på Momio, skrev hun en kommentarer for å vise at 

hun også mener mobbing er stygt. Av de som svarer at de har havnet i krangel eller diskusjon 

i kommentarfeltet er det flere som har vært uenige med noen om Donald Trump og Marcus og 

Martinus (Spørsmål 13.1). 

De aller fleste har altså aldri sagt sin mening ved å kommentere på Instagram eller nettsaker, 

det svarer de i hvert fall i spørsmål 12. Likevel er det bare 35 prosent som svarer at de aldri 

svarer på et spørsmål i nyhetssaker fra Supernytt på nett eller Instagram (Spørsmål 20).  

Frank Sivertsen i NRK Supernytt skriver dette om engasjement i kommentarfeltene:  

Jeg tror engasjementet er større på insta fordi plattformen rett og slett er som skapt for 

interaksjon, dessuten er det ingen forhåndsmoderering før kommentaren er offentlig på 

insta. På nett må hver enkelt kommentar godkjennes før den er publisert, og det 

oppleves nok som kjedeligere/tyngre prosess. (Frank Sivertsen, prosjektleder NRK 

Supernytt, e-post, 26 oktober 2016) 

 
                                                
8 Valgkamp i USA (NRK Supernytt, 2016c) har i etterkant av undersøkelsen endret bilde. Respondentene fikk se 
en skjermdump fra midten av september. (Se Vedlegg i og ii)  
9 Trener med broren i stedet for laget - 84588 visninger, Trenger Trump et kjæledyr? - 1289 kommentarer (lest 
16.11.16) 
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Svarene fra barna tyder imidlertid på at nett er det foretrukne stedet å kommentere for de 

barna som pleier å skrive kommentarer. Og det mest sannsynlige stedet å kommentere for de 

som egentlig ikke skriver kommentarer. 

 

 

Figur 25 - Svarer på spørsmål NRK Supernytt stiller i sakene de lager 

 

Alle deltagerne i undersøkelsen ble vist det samme eksempelet: En Instagrampost fra 15. 

september med ett spørsmål i overskriften, og ett i teksten under bildet (Spørsmål 18).  

Til sammen svarer over halvparten at det hender de svarer på spørsmålene i saker fra NRK 

Supernytt. Det å svare på et spørsmål er altså for 11-åringene ikke nødvendigvis det samme 

som å si sin mening om noe. Informantene både i Ulsteinvik og Ålesund forteller at de pleier å 

”tenke svaret” – som jo er en slags måte svare på det de blir spurt om, uten å skrive noe i 

kommentarfeltet.  
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Figur 26 – Har aldri skrevet kommentarer på Internett eller Instagram, men pleier å svare på spørsmål fra NRK Supernytt 

 

Tabellen viser hvordan svarene fra respondentene som svarer Nei på om de har sagt sin 

mening på nett eller Instagram (spørsmål 12) fordeler seg på spørsmålet om de pleier å svare 

på spørsmål fra Supernytt (spørsmål 20). 42,3 prosent av disse svarer ikke på Supernytt-

spørsmål heller, men overraskende nok er over 10 prosent som ofte eller alltid svarer på disse 

spørsmålene.  

Ser vi på respondentene som ikke har Instagram får vi en lignende tabell: 

 
Figur 27 - Har ikke Instagram, men pleier å svarer på spørsmål fra NRK Supernytt 
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46,1 prosent av de som ikke har Instagram svarer ikke på spørsmål fra Supernytt på 

nyhetssaker. 10,8 prosent av dem vet ikke om de svarer på spørsmål fra Supernytt. Det er 

rimelig å anta at de resterende 43,2 prosentene svarer eller har svart på spørsmål på nett, og 

kanskje noen har ”tenkt svaret” uten å skrive det ned noe sted.  Informanten fra Ålesund er 

den eneste av intervjuobjektene som har Instagram. Han pleier ikke lese nyheter der, men når 

han gjør det hender det han også leser noen av kommentarene og gjør seg noen tanker om han 

er enig eller uenig i det andre skriver. 

73 prosent svarer at de aldri har havnet i diskusjoner eller krangel i et kommentarfelt. 

 

Figur 28 - Har havnet i krangel eller diskusjoner i et kommentarfelt 

13 prosent svarer at de har diskutert eller kranglet på nett minst én gang. Det betyr at nesten 

alle som kommenterer på nett eller Instagram har havnet i diskusjon eller krangel med noen 

de er uenige med. 

I spørsmål 13.1 spurte jeg de som svarte Ja på forrige spørsmål om hva de var uenige om. 

Alternativene var temaer som har hatt ”høyest temperatur” på Instagram og nett hos NRK 

Supernytt i 2016, altså poster som har krevd mest moderering. Poster om Justin Bieber og 

valget i USA skaper til tider svært polariserte diskusjoner, og uenighet fører ofte til 

personangrep som igjen fører til krangling i kommentarfeltet (for eksempel NRK Supernytt 

2016g og NRK Supernytt 2016h). Religion skaper også ofte heftige debatter, og når noen 

kobler muslimer/Islam med for eksempel terror får de høre det. For de som pleier å diskutere 

på nett eller Instagram av respondentene engasjerer Marcus og Martinus og Donald Trump 

nok til at rundt fire prosent har diskutert/kranglet om dette. De fleste oppgir ”Noe annet” som 

7,50%

5,40%

73,20%

13,80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ja,	én	gang

Ja,	mer	enn	én	gang

Nei

Vet	ikke/husker	ikke

Har	havnet	i	diskusjon	eller	krangel	på	grunn	av	
kommentarer



 70 

grunn for diskusjonen, og i det frivillige oppfølgingsspørsmålet (Spørsmål 13.2) oppgir de 

nettmobbing/trolling/drittslenging som var grunnen til krangelen, ikke diskusjon om et tema.  

De er relativt interesserte i hva andre mener om nyheter. Mer enn 70 prosent svarer at de leser 

kommentarer i større eller mindre grad.  

 

Figur 29 - Leser det andre har svart i et kommentarfelt 

 

Bare 28 prosent svarer at de ikke leser kommentarer.  

 

4.5 Drøfting 

Lemish (2007) og Bennett (2008) mener synet på barns rolle i samfunnet kan deles i to 

retninger. Hvis man ser på barna som at de skal bli samfunnsborgere, trenger de hjelp og 

veiledning mens de utvikler seg fra barn til voksen. De må skjermes fra brutale og 

kompliserte fremstillinger av virkeligheten som de mangler begreper og livserfaringer til å 

forstå. Hvis de allerede er samfunnsborgere innebærer det både rettigheter og plikter. De må 

anerkjennes som medborgere, og få mulighet til å delta i samfunnet på sine premisser. Da må 

nyhetene ta hensyn til deres behov og synliggjøre meningene deres. Med utgangspunkt i disse 

teoriene om synet på barns samfunnsrolle, hva slags rolle tar barna i min undersøkelse? 

Vurderer de selv at de skal bli samfunnsborgere når de etterhvert blir voksne, eller er de 
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allerede viktige medlemmer av den verden de lever i? Og hvordan oppfatter de at nyhetene de 

har tilgang til behandler dem?  

På den ene siden er de veldig ivrige etter å finne informasjon om hva som skjer, og at det er 

bra hvis noen kan fortelle dem det på en forståelig måte. Hvis de følger godt med kan det 

kanskje være de som informerer de voksne, og avverger katastrofer. Dette kan tolkes som at 

de ser på seg selv som verdifulle medlemmer av sin verden, som har krav på informasjon om 

det som angår dem. På den andre siden fremstår de ikke så opptatt av å bli hørt eller uttrykke 

meningene sine. De vurderer det som litt håpløst å diskutere med voksne, særlig hvis det er på 

arenaer de oppfatter som for de voksne. Det virker som deres oppfatning av nyhetene, enten 

de er laget for barn eller voksne er informasjon. Barnenyhetene har, i tillegg, forklaringer og 

færre vanskelige ord, men barna vurderer dette som pedagogiske grep – ”noe å lære”.  

Barnenyhetsredaksjonene vil nok påstå at deres syn på barn er en slags både óg. På den ene 

siden vil de forklare det barna kan oppfatte som vanskelig, skremmende eller forvirrende. På 

den andre siden vil de gi barna en stemme, og muligheter til å uttrykke sine 

meninger. Spørsmålet er om barna ser nok på seg selv som samfunnsborgere til å gripe denne 

muligheten. Svarene i undersøkelsen tyder på at de fleste ikke gjør det.  

Barnenyhetsprodusentene sier de vil gjøre det lettere for barn å forstå samfunnet de lever i 

med å forklare saker som får bred dekning i de voksne nyhetsmediene. De forutsetter med 

andre ord at barn ikke forstår voksennyheter, og ser det som sin oppgave å gjøre dem mer 

forståelige. Dette mener jeg tyder på at de ser barna som uferdige borgere. I mine 

undersøkelser er det tydelig at det oppstår misforståelser når barn leser nyhetssaker. 

Misforståelsene er færre når saken er skrevet for barn, i et enkelt og tydelig språk. Barna sier 

også at de synes det er bra at barnenyhetene har gode forklaringer. De synes også det er fint å 

bli litt skjermet, og at de har muligheten til å holde seg oppdatert uten å bli skremt. 

Barna vurderer nok ikke seg selv om ferdige samfunnsborgere, til det er de ikke nok politisk 

engasjerte og aktive. Samtidig er vel dette egentlig et resultat av at de blir satt i skal bli-

kategorien av samfunnet. Selv om barnenyhetsprodusentene er opptatt av i tilby barna en 

stemme (eller være deres stemme) er ikke resultatet den myndiggjøringen av barn de kanskje 

håper på. Når det er sagt, skal vi ikke dra alle barn over én kam. De samfunnsengasjerte barna 

finnes, og de benytter seg av mulighetene både til å uttrykke seg og kreve sine rettigheter. 

Men alt i mine undersøkelser tyder på at de fleste er fornøyde så lenge de får informasjon og 
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oppdateringer om det som er viktig for dem, og at de har muligheter til å følge med på hva de 

andre barna mener.  

5 Oppsummering og konklusjoner 

I starten av oppgaven beskrev jeg seks forskningsspørsmål som egner seg for å belyse 

problemstillingen. Jeg skal her forsøke å svare på dem.  

5.1.1 Oppsøker norske barn nyheter? 

Jeg finner at norske barn i stor grad oppsøker nyheter. Og at nesten alle er har en viss grad av 

nyhetsinteresse. De søker aktivt etter informasjon, og har kompetanse på dette. De vil følge 

med på verden rundt seg, vet hvordan de skal finne det de vil vite. Å oppdatere seg på verden 

rundt fremstår som viktig for alle barn. Hovedmotivasjonen deres for å oppsøke nyheter er å 

holde seg oppdaterte, eller som de sier det selv: ”få vite hva som skjer”. Grunner til at dette er 

viktig for dem er både for å ”ha noe å snakke om”, ”for å lære” og for å ”vite om hva som er 

farlig i verden”. Holdningene deres til nyheter er i stor grad nøytral eller positiv. De ser på det 

å følge med i samfunnet som noe positivt og viktig, og absolutt noe de selv har lyst å gjøre.  

Noen barn svarer i mine undersøkelser at de synes barn er kjedelig eller at de er uinteressert i 

nyheter. Hvis ordet ”nyheter” i barnas hode defineres som ”kjedelig” eller ”for de voksne” er 

ikke det noe disse barna bruker tid på eller interesserer seg for. Cynthia Carter hevder at hvis 

barn ser på nyheter som noe kjedelig er det fordi de oppfatter dem som laget for voksne med 

kjedelig vokseninnhold. Både Carter og Kristin Granbo mener det er feil å anta at barn ikke er 

interessert i nyheter (Carter 2013 og Granbo, 2015). Dette understøttes av mine resultater: 

bare 7,5 prosent av barna assosierer nyheter med noe kjedelig, og/eller som ”mest for 

voksne”. En enda mindre andel (under 3 prosent) vurderer seg selv som uinteresserte i 

nyheter. Kanskje er det sånn at disse 11-åringene ikke tenker på sitt ønske om å ”vite hva som 

skjer” som det samme som å ”være nyhetsinteressert”.  

Mine funn kan også tyde på at de i stor grad er mottakere av nyheter de ikke nødvendigvis 

selv oppsøker. Foreldrenes medievaner virker å påvirke hvor barna får nyhetene sine fra. Når 

80 prosent svarer at de pleier å se nyheter på TV, er det nok en kombinasjon av flere varianter 

av TV-titting. Men foreldrenes tilrettelegging er likevel en tydelig flere av svarene. Det er 

rimelig å anta at det er foreldrene som kjøper abonnement på lokalavisen og Aftenposten 

junior. Det er foreldrene som setter på radioen eller ”skal ha TV-en” etter ”Side om side”. Og 
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det er foreldrene som gir tillatelse til, eller forbud, mot å ha kontoer på sosiale medier. Selv 

om barna ”går på internett” for å finne nyheter spør de helst foreldrene hvis de vil vite mer. 

Og det er foreldrene de går til hvis de blir skremt av noe de leser. Foreldrenes tilretteleggelse 

er nok en medvirkende årsak til at de tradisjonelle mediene fortsatt er spiller en såpass stor 

rolle i barnas nyhetshverdag.  

 

5.1.2 Hvor leter de etter nyheter?  

Fra andre undersøkelser vet vi at svært få barn bruker lite tid på å ”oppdatere seg på nyheter”, 

TV er den største kilden til nyheter for barna, men Internett er på en klar andreplass. Så godt 

som alle barn har tilgang til Internett, og benytter seg av det daglig. Veldig mange av dem er 

også svært aktive på sosiale medier, men det er ikke der de leter etter eller finner nyheter. Når 

barna leter etter informasjon bruker de hovedsakelig Internett. De forholder seg ikke til valg 

av nettleser – Internett er Internett. For konkrete søk foretrekker de URL-feltet i nettleseren 

fremfor søkemotorer. Hvordan datamaskinen, nettbrettet eller mobilen finner nyhetene spiller 

liten rolle for barna. Ordet ”søkemotor” er nok ikke deres bevissthet, men ”Google” er en del 

av dagligtalen. Og de trenger ikke vite at det Google er en søkemotor for å ”søke” eller 

”google” etter informasjon. De mest populære nett-stedene å lete etter nyheter VG.no, NRK 

Super.no og Google.com. At NRK Super.no er det nest største nyhetsnettsteder for norske 

barn tolker jeg som at de vet at der finner de nyheter for dem.  

 

5.1.3 Hva leter de etter? 

I undersøkelsen svarer barna at de leter etter nyheter når det er noe de vil ”vite mer om”. Ofte 

er det noe de har hørt fra venner, eller andre steder som er utgangspunkt for letingen. Læring 

er også en viktig motivasjon for nyhetsleting. Det er grunn til å tro at nyhetssøk for læring 

foregår både hjemme og på skolen selv om verken læreren eller foreldre trenger å be dem 

gjøre det i nevneverdig grad.  

De er interesserte i et stort mangfold av saker. Alt fra sport og fotball, drap, ran og hva politiet 

etterforsker til verdensrekorder, dyr, dataspill og kjendiser. Det er i stor grad sammenfallende 

svar på hva de mener er viktig og hva de mener er interessant. Det viktigste temaet ”Hva som 

skjer i verden, er også blant hovedintressene. ”Sport” og ”Klima og miljø” er blant unntakene 
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fra denne tendensen. ”Klima og miljø” blir vurdert som et av de viktigste temaene, men er 

nesten ikke er nevnt som interessefelt. Mange er veldig sports-, og fotball-interesserte, men 

”Sport” når ikke opp blant de viktigste temaene. Barna mener de tre viktigste nyhetstemaene 

er ”Hva som skjer i verden”, ”Krig eller andre konflikter”, og ”Hvordan andre barn har det”. 

De bruker nyhetsnettsider både for voksne og barn for å oppdatere seg. De går ofte på nett for 

å ”sjekke om det har skjedd noe”. Jeg velger å kalle dette generelle oppdateringer. Generelle 

oppdateringer gjør de for å finne både ting de mener er viktig og ting de mener er interessant. 

De viktige temaene er like generelle som flest er interesserte i. For temaer som ”krig eller 

andre konflikter” (viktig) og ”hva som skjer i andre land” (interessant) eller ”sport” vil det å 

åpne en hvilken som helst nyhetsside gi tilfredsstillende resultat. For smalere interessefelt 

eller oppfølging av noe de har ”hørt om” vil konkrete søk være mer naturlig. Oppdateringer 

om mer spesifikke temaer som ”hvilke restauranter som har åpnet” eller ”hva som skjer i 

Syria” er lettere å finne med konkrete søk. Det samme er fotballresultater, saker om din 

favorittkjendis og svar på spørsmål som ”Hva er sjansen for at Trump blir president?”.  

Ved generelle søk la de redaksjonene stå for utvelgelsen av hva som er viktige tema den 

dagen. Ved å scrolle gjennom overskriftene på TV2 eller se hele nyhetssendingen fra NRK 

Supernytt i nett-TV føler de at de blir oppdatert på ”hva som skjer”. Avhengig av hva slags 

innhold nyhetsredaksjonene presenterer på sine forsider, velger de det som best fanger deres 

oppmerksomhet. Interessante bilder og spennende overskrifter avgjør om de klikker seg 

videre inn fra forsiden.  

 

5.1.4 Hva finner de når de leter?  

De formulerer gjerne hele setninger i søket, noe som gir relativt presise treff. At de ikke vet 

hvilken nettleser de bruker påvirker ikke egentlig søket. Søk i URL-feltet i Safari utløser et 

Google-søk. Dette leder dem som oftest til de store nyhetsmediene som VG.no og TV 2.no. 

Veldig mange finner ofte nyheter de blir redde, sinte eller opprørte av. Aller mest er det 

voksennyheter de synes kan være skremmende. Noen vil helst slippe å forholde seg til saker 

om for eksempel vold og drap.  

Nyhetsuniverset for barn ligner i stor grad på det for voksne. Det viser seg i saksutvalg og 

temaer som omtales. BT junior og Aftenposten junior bruker barnereportere for å få barnas 

perspektiv. NRK Supernytt inviterer til diskusjon og medvirkning via nett og sosiale medier. 
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Alle prioriterer dekning av saker med barn som samfunnsaktører (Supernytt, 2016e), og 

vinklinger av nyhetssaker fra barnas synspunkt (Supernytt, 2016f). Carters (2013) påstand om 

at barnenyhetsprodusenter tilbyr barn en begrenset mengde temaer gjenspeiles ikke i det 

nyhetstilbudet norske barn får. Denne høsten har både Aftenposten junior, BT junior og NRK 

Supernytt hatt saker om så forskjellige temaer som Marcus og Martinus, valgkampen i USA, 

og seksuelle overgrep mot barn. At barna i så stor grad velger NRK Super.no tolker jeg som at 

de der finner de både det som er viktig og de som er interessant for dem.  

 

5.1.5 Hva skjer i barns møte med nyheter? 

De fleste barna interesserte i samfunnet, men de er kanskje ikke så opptatt av å delta. Når 68 

prosent aldri har kommentert på en nyhetssak tyder det på at de ikke har noe stort behov for å 

utrykke meningene sine. De gir lite også lite uttrykk for følelser i forhold til de sakene de får 

presentert i undersøkelsen. Nikken og Götz (2007) hevder at å uttrykke meningene sine i 

kommentarfeltet hos barnekanalene kan gjøre barna ”politisk aktive og involvert i samfunnet 

rundt seg”. I lys av dette er de fleste norske barn verken politisk aktive eller involvert i 

samfunnet. På den annen side er det kanskje ikke alltid kommentarfeltene som er det beste 

stedet for konstruktive nyhetsdiskusjoner. De voksne som skriver i kommentarfelt er jo ofte 

ganske bastante i sin kritikk. Og som min informant i Ålesund sa om å kommentere hos 

TV2.no: ”Det er ikke noe vits å diskutere med voksne, liksom”. Dette er nok også grunnen til 

at de er mye mer positive til å svare på spørsmål, og lese kommentarer fra andre, i saker fra 

NRK Supernytt. Der vet de at de diskuterer med andre barn, og får andre barns meninger. Og 

andre barns meninger leser da også godt over 60 prosent av dem – i hvert fall av og til.  

Jeg finner at barna har god forståelse av nyheter. De har ikke store problemer med å forstå 

sakene de blir bedt om å se på i undersøkelsen. Samtidig viser resultatene at det oppstår 

misforståelser når barn leser nyheter, enten de er skrevet for voksne eller barn. 

Sakseksemplene om hijab og valg i USA er begge saker fra voksennyhetene som NRK 

Supernytt har tilpasset barnepublikummet. Forskjellene i hvordan barna forstår de to sakene 

illustrerer viktigheten av et tydelig budskap og språk. Overskriften og bildet i USA-saken er 

for generelle, og utydelige og derfor vanskeligere å forstå enn hijabsaken. Barnenyhetenes 

fokus på forklaring ser ut til å ha en positiv effekt. Misforståelsene er færre når saken er 

skrevet i et enkelt og tydelig språk. Barna synes barnenyhetene har gode forklaringer. I sine 
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vurderinger av forskjellen mellom voksen- og barnenyheter har alle, uavhengig av hvilken 

overskrift de velger, en klar oppfatning om at barnenyhetene ”forklarer litt bedre” eller at de 

bruker færre/”ikke så vanskelige” ord. Barnenyhetsprodusentene sier forklaringene gjør det 

lettere for barn å forstå samfunnet og det stemmer med resultatene. Matthews (2008) mener 

behovet for å forklare kan føre til overforenkling og at saker mister kontekst. I eksempelet 

USA-saken er det tydelig at NRK Supernytt ikke har forklart nok, eller har sier for lite om et 

stort saksfelt til at barna lærer noe av å lese den. De forstår konteksten, men har vanskelig 

med å se hva som er selve saken.   

 

5.1.6 Konklusjon 

I problemstillingen spør jeg hvordan norske barn finner, leser og forstår nyhetene som lages 

for dem på nett og sosiale medier. Det første jeg måtte finne ut av, var om det faktisk er sånn 

at de finner nyhetene som lages for dem på nett og sosiale medier, og svaret fra undersøkelsen 

min var i hovedsak ”ja”. Det vil si, de finner dem hvis de vil. De bruker Internett eller apper 

på mobil eller nettbrett hjemme for å besøke nettsteder/profiler hvor de vet at de får nyheter 

som er laget for dem. Når det gjelder å søke etter konkrete nyhetssaker som de har plukket 

opp fra andre steder og vil vite mer om, havner de oftest hos de store nyhetsmediene for 

voksne. Hvis nyhetene de finner der er skremmende eller uforståelige går de til foreldrene for 

forklaringer.  

Videre ville jeg vite hvordan de leser de nyhetene som lages for dem, og her måtte jeg også 

finne ut om de faktisk tar imot og bruker det de blir tilbudt. Leser er her brukt i betydningen 

se, lese og/eller høre nyheter. Svaret fra undersøkelsen er at de i veldig stor grad benytter seg 

av tilbudet av tilgjengelige barnenyheter. Nyheter generelt pleier de å se på TV, men for 

barnenyheter foretrekker de nettsiden til NRK Super.no. De leser også gjerne barnenyheter i 

papiravis, på Instagram eller hører på DAB-radio alt etter hva slags plattformer foreldrene har 

gjort tilgjengelig for dem. De ser gjerne hele nyhetssendinger i nett-TV, hvor utvalget av 

saker er gjort på deres vegne. Når de selv skal plukke saker fra en forside foretrekker de 

spennende bilder og overskrifter.  

Så til barns forståelse av nyhetene som lages for dem på nett og sosiale medier. Her må det 

nevnes at 40 prosent av barna ikke har tilgang til appene hvor det publiseres barnenyheter. Og 

at en god del barn hovedsakelig leser voksennyheter på Internett. Vurderingene av konkrete 
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barnenyhetseksempler at de ikke er vanskelige å forstå, så lenge budskapet kommer tydelig 

fram og språket ikke er for komplisert. Hvis de kommer over nyheter de ikke forstår eller blir 

skremt av – og det hender – spør de helst en voksen hjemme.  

Konklusjonen for de som lager barnenyheter på nett og sosiale medier er at mye av innholdet 

når ut til mottakerne. Men nett og sosiale medier har ikke erstattet TV-en som nyhetskilde for 

barna. Og i følge mine undersøkelser er de ikke i like stor grad på vei bort fra TV-titting som 

nyhetskilde som produksjonsmiljøene vil ha det til. Den digitale utviklingen gir mange nye 

muligheter, men barnenyhetene der er ikke i like stor grad tilgjengelige for alle.  

 

5.4 Oppgavens bidrag, styrker og svakheter 

Målet med denne masteroppgaven var å se på norske barns forhold til nyheter og hvordan de 

forholder seg til de nyhetene som produseres for dem på nett og sosiale medier. Utviklingen 

av digitale medier og nyhetsproduksjon på disse foregår i et høyt tempo, og barnenyhetene må 

følge med på utviklingen. Barnenyhetene i NRK Super har hatt nyheter på nett siden 2010, og 

var blant de første i Europa til å ta i bruk Instagram og Snapchat til nyhetsformidling. Derfor 

var det interessant å se på hvordan/og om barna tar i bruk dette tilbudet. Oppgavens styrke er 

at den ved hjelp av både kvantitativ og kvalitativ metode tar for seg de ulike aspektene ved 

barns forhold til nyheter. Ved å studere barnas bruk og forståelse av nyhetsinnhold, kan 

oppgaven bidra til mer kunnskap om barns forhold til nyheter, utover tidsbruk og foretrukne 

medieplattformer. Både analyser og funn fra oppgaven vil være nyttige for alle som 

produserer barnenyheter i Norge. Mine analyser av barnas forståelse av nyhetssaker vil kunne 

være anvendelige for flere som skriver for barn.  

Svarene på forskningspørsmålene og problemstilling i denne oppgaven er basert på mine funn 

i undersøkelsen. De må derfor sees på bakgrunn av datamaterialet fra den kvantitative 

analysen og forskningsintervjuene. En klar svakhet ved oppgaven er usikkerheten rundt mulig 

skjevhet i nettoutvalget, og hvordan det påvirker resultatene. Ettersom utvalget til 

forskningsintervjuene også er lite, gir ikke de kvalitative dataene like mye bredde som ønsket. 

Jeg har underveis i arbeidet med oppgaven vært svært bevisst på at respondenter og 

informanter kanskje har en mer positiv innstilling til nyheter enn sine jevnaldrende.  
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5.5 Videre forskning 

På bakgrunn av de nevnte svakhetene ved oppgaven vil være interessant å få vite mer om 

bakgrunnen til det store frafallet av respondenter. En mulighet til å få kvantitative svar fra et 

sikkert representativt barneutvalg ville muligens gi enda tydeligere svar på i hvor stor 

betydning foreldrenes tilrettelegging har. Det vil også være interessant å gjennomføre 

forskningsintervjuer med barn som selv definerer seg som uinteresserte i nyheter. Informanter 

som tilhører andre demografiske grupper vil også være interessant.  

Som antydet i analysen ser jeg for meg at barnas definisjoner og assosiasjoner til ordene jeg 

bruker kan være annerledes enn den vi tror. Barnas nyhetsdefinisjon kan være verdt å se 

nærmere på. Det samme med hvordan de der på diskusjon, samtale og ”å snakke med ” andre 

om nyheter.  

En mer inngående persepsjonsanalyse kunne for eksempel tatt utgangspunkt i barnenyhetenes 

dekning av saker som får massiv dekning i mediene ellers. Barnenyhetenes dekning, og 

barnas oppfattelse av USA-valget om fire år for eksempel. Undersøkelsene av barnas 

nyhetsleting viser også at de velger første og beste sak, og ikke alltid leser tekster så nøye. Det 

kunne vært veldig interessant å se på hvordan de vurderer hva som er sant og ikke av det de 

finner, og om de bedriver kildekritikk i det hele tatt. 
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Vedlegg i - Spørreskjema (tekst i kursiv var ikke synlig for respondentene) 

 

	

Barn	og	nyheter	-	spørreskjema	til	elever	på	6.	trinn	

Velkommen	til	denne	spørreundersøkelsen	om	barn	og	nyheter.	Vi	prøver	å	finne	ut	om,	og	hvordan,	barn	i	Norge	bruker	
nyhetene	som	lages	for	dere	på	nett	og	sosiale	medier.	Vi	har	sendt	denne	undersøkelsen	til	mange	hundre	elever	på	6.	trinn	
over	hele	landet.	Det	er	helt	frivillig	å	være	med	på	dette.	
Alle	svarene	som	kommer	inn	skal	anonymiseres.	Det	betyr	at	vi	ikke	kan	skrive	hvilken	skole	du	går	på	eller	navnet	ditt	
sammen	med	noe	av	det	du	svarer	her.	Når	alle	svarene	har	kommet	inn	skal	vi	forske	på	hvordan	forskjellige	grupper	av	6.-
klassinger	har	svart.	For	eksempel	om	gutter	og	jenter	svarer	forskjellig.	Det	kommer	til	å	hjelpe	oss	med	å	finne	ut	hva	10-
12-åringer	i	Norge	mener	om	nyhetene	som	lages	for	dem.	
Spørsmål	med	rød	stjerne	er	obligatoriske,	det	betyr	at	du	må	svare	på	dem.	Spørsmål	uten	rød	stjerne	kan	du	velge	selv	om	
du	vil	svare	på.	Det	finnes	ingen	rette	eller	gale	svar,	det	vi	vil	vite	er	hva	du	mener.	
Når	du	er	ferdig	får	du	spørsmål	om	du	vil	ha	ditt	eget	svar	tilsendt	på	e-post.	Fyller	du	ut	e-post-adressen	blir	den	bare	brukt	
til	å	sende	deg	ditt	eget	svar.	Vi	kommer	ikke	til	å	sende	annen	e-post	senere.	Hvis	du	ikke	vil	ha	svaret	tilsendt,	lukker	du	
bare	nettleseren	når	du	får	opp	spørsmålet	om	e-post.	
Tusen	takk	for	at	du	vil	hjelpe	oss	med	dette	arbeidet.	:)	

	
Barnas	forhold	til	nyheter	

Om	nyheter	
Spørsmål	1	–	Hva	er	nyheter? * 
Fritekstsvar	
	
Spørsmål	2	–	Hvor	interessert	vil	du	si	at	du	er	i	nyheter?	* 
Veldig	interessert	
Ganske	interessert	
Passe	interessert	
Litt	interessert	
Ikke	interessert	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	3	–	Hvis	du	hører	om	noe	som	har	skjedd	og	vil	vite	mer,	hva	gjør	du? * 
Fritekstsvar	
	
Spørsmål	4	–	Hvor	pleier	du	å	se/lese	eller	høre	nyheter?	*	
(Du	kan	markere	fire	svar	eller	færre.	Kryss	av	det	du	bruker	mest.)	
Mobil	
Nettbrett	
TV	
Radio	
Papiravis	
Internett	
Instagram	
Snapchat	
YouTube	
Andre	apper	
	
Spørsmål	4.1	–	Hvilke	andre	apper	bruker	du	for	nyheter?	*	
(Hvis	du	er	usikker	på	om	det	er	en	app,	eller	ikke	husker	navnet	kan	du	
svare	ingen	eller	husker	ikke)	
Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«Hvor	pleier	du	å	se,	lese	eller	høre	
nyheter?»:	Andre	apper	
Fritekstsvar	
	



 

 

	

Spørsmål	5	–	Hvem	snakker	du	med	om	nyheter? *	
(Flere	svar	mulig) 
Venner	
Foreldre	
Søsken	
Lærere	
Andre	barn	enn	venner	
Andre	voksne	
Ingen	
	

Innholdet	i	nyhetene	
Spørsmål	6	–	Hva	slags	nyheter	er	du	mest	interessert	i? *	
Fritekstsvar	
	
Spørsmål	7	–	Hvor	leter	du	etter	nyheter	om	det	du	er	opptatt	av? *	
(Marker	alle	du	pleier	å	bruke)	
Instagram	
YouTube	
Snapchat	
VG.no	
TV2.no	
NRK.no	
NRKSuper.no	
Google.com	
Andre	apper	
Andre	nettsider	
Ingen	av	disse	
	
Spørsmål	7.1	-	Hvilke	andre	apper	eller	nettsider	bruker	du	for	å	finne	de	nyhetene	du	vil	
ha?	*	
Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«Hvor	leter	du	etter	nyheter	om	
ting	du	er	opptatt	av?»:	Andre	nettsider,	Andre	apper	
Fritekstsvar	
	
Spørsmål	8	–	Når	leter	du	etter	nyheter? *	
(Flere	svar	mulig)	
Når	jeg	vil	finne	ut	hva	som	skjer	
Når	jeg	har	lyst	å	lære	noe	
Når	jeg	kjeder	meg	
Hvis	jeg	har	hørt	om	nyheter	fra	vennene	mine	
Hvis	jeg	har	hørt	om	nyheter	fra	andre	steder	
Når	læreren	ber	meg	om	det	
Når	foreldre	ber	om	det	
Andre	situasjoner	
Aldri	
	
Spørsmål	9	–	Hva	slags	nyheter	synes	du	er	viktigst? *		
(Velg	de	tre	temaene	du	mener	er	de	viktigste)	
Hva	som	skjer	her	jeg	bor	
Hva	som	skjer	i	Norge	
Hva	som	skjer	i	verden	
Hvordan	barn	som	meg	har	det	
Hvordan	andre	barn	har	det	
Klima	og	miljø	
Krig	eller	andre	konflikter	
Spill	
Kjendiser	
Sport	



 

 

	

Dyr	
Politikk	
Musikk	
Annet	
Vet	ikke	
	

Skremmende	nyheter	
Spørsmål	10	–	Hender	det	du	leser	nyhetssaker	som	gjør	deg	redd	sint	eller	opprørt?	*	
Aldri	
Noen	ganger	
Ofte	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	11	-	Hvis	du	hører,	ser	eller	leser	en	nyhetssak	som	gjør	deg	redd	eller	bekymret,	
hva	gjør	du	da? * 
Snakker	med	de	voksne	hjemme	
Snakker	med	en	lærer	
Snakker	med	venner	
Skriver	en	kommentar	til	de	som	har	laget	nyhetssaken	
Annet	
Ingenting/Vet	ikke	
	
Spørsmål	11.1	-	Kan	du	huske	hvor	du	har	lest	nyhetssaker	du	har	blitt	redd	eller	bekymret	
av?	(Flere	svar	mulig) 
Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«Hender	det	du	leser	nyhetssaker	
som	gjør	deg	redd,	sint	eller	opprørt?»:	Ofte,	Noen	ganger	
NRKSuper.no	
NRK.no	
VG.no	
Andre	nyhetssteder	for	voksne	
Andre	nyhetssteder	for	barn	
TV-programmer	for	voksne	
TV-programmer	for	barn	
Instagram	
Snapchat	
Husker	ikke	
	

Kommentarer	og	kommentering	
Spørsmål	12	-	Har	du	noen	gang	sagt	din	mening	om	en	nyhetssak	ved	å	skrive	en	
kommentar	som	alle	kan	lese? *	
(Gjelder	alle	slags	kommentarer	som	er	blir	liggende	i	et	kommentarfelt.	For	eksempel	på	
nettsidene	til	VG	eller	NRK	Super,	eller	nyhetsbrukere	på	Instagram.)	
Ja,	én	gang	
Ja,	mer	enn	én	gang	
Nei	
Husker	ikke	
	
Spørsmål	13	–	Har	du	havnet	i	diskusjon	eller	krangel	med	noen	du	var	uenig	med	på	
Internett	eller	Instagram? *	
Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«Har	du	noen	gang	sagt	din	
mening	om	en	nyhetssak	ved	å	skrive	en	kommentar	som	andre	kan	lese?»:	Ja,	mer	enn	én	gang,	Ja,	én	gang	
Jeg	kommenterer	mest	på	Instagram	
Jeg	kommenterer	mest	på	nettsaker	
Jeg	kommenterer	like	mye	på	begge	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	13.1	–	Hva	var	dere	uenige	om?	(Flere svar mulig) * 



 

 

	

Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«Har	du	havnet	i	diskusjon	eller	
krangel	med	noen	du	var	uenig	med	på	Internett	eller	Instagram?»:	Ja,	mer	enn	én	gang,	Ja,	én	gang	
Flyktninger	
Homofiles	rettigheter	
Islam	
Donald	Trump	
Dyrevern	
Justin	Bieber	
Marcus	og	Martinus	
Noe	annet	
	
Spørsmål	13.2	–	Hva	annet	var	dere	uenige	om? *	
(Hvis	det	bare	var	drittslenging,	hating,	banning	eller	nettmobbing	skriver	du	én	eller	flere	
av	disse.	Du	kan	også	skrive	andre	ting	for	å	forklare	krangelen.)	
Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«Hva	var	dere	uenige	om?»:	Noe	
annet	
Fritekstsvar	
	

Aktuelle	nyheter	
Spørsmål	14	-	Har	du	sett	nyheter	om	Hijab	de	siste	ukene? *	
Ja	
Nei	
Husker	ikke	
	
Spørsmål	14.1	–	Kan	du	huske	hvor	du	har	sett	nyheter	om	hijab? 	
Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«Har	du	sett	noen	nyheter	om	
hijab	de	siste	ukene?»:	Ja	
Fritekstsvar	
	
Barnenyheter	
Spørsmål	15	–	Hvem	vet	du	om	som	lager	nyheter	for	barn	og	unge	i	Norge? *	
(Skriv	så	mange	du	kommer	på,	skill	med	komma)	
Fritekstsvar	
	
Spørsmål	15.1	–	Hvilke	av	disse	nyhetstilbudene	for	barn	har	du	hørt	om? *	
Papiravisen	Aftenposten	junior	
Podkasten	Aftenpodden	junior	
Bergens	Tidende	junior	
NRK	Supernytt	
Ingen	av	disse	
	

Spørsmål	15.2	–	Hvilke	av	disse	nyhetstilbudene	for	barn	har	du	lest,	sett	eller	hørt	på?	*	
(Kryss	av	selv	om	du	bare	har	sett,	hørt	eller	lest	én	sak	fra	dem)	
Papiravisen	Aftenposten	junior	
Podkasten	Aftenpodden	junior	
Nettsiden	Bergens	Tidende	junior	
NRK	Supernytt	
Ingen	av	disse	
	
Spørsmål	15.3	–	Abonnerer	du	på	noen	av	disse? *	
Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«Hvilke	av	disse	nyhetstilbudene	
for	barn	har	du	hørt	om?»:	Bergens	Tidende	junior,	Podkasten	Aftenpodden	junior,	Papiravisen	Aftenposten	
junior	
Nettsiden	Bergens	Tidende	junior	



 

 

	

Papiravisen	Aftenposten	junior	
Podkasten	Aftenpodden	junior	
Abonnerer	ikke	på	noen	av	dem	
Vet	ikke	
	
	

Barnenyheter	(NRK	Supernytt)	på	sosiale	medier	
Spørsmål	16	–	NRK	Supernytt	lager	nyheter	på	flere	plattformer,	hvor	pleier	du	å	se	eller	
lese	det	de	lager? *	
(Flere	svar	mulig)	
Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«Hvilke	av	disse	nyhetstilbudene	
for	barn	har	du	hørt	om?»:	NRK	Supernytt	
Instagram	
NRKSuper.no	
Nett-TV	
Snapchat	
På	TV	
Nett/DAB-radio	i	NRK	Skolefri	
Andre	steder	
Vet	ikke	
	

Spørsmål	16a	-	Følger	du	begge	Instagram-kontoene	NRK	Supernytt	lager	nyheter	på?	*	
Dette	elementet	vises	dersom	et	av	følgende	alternativer	er	valgt	på	spørsmål	«NRK	Supernytt	lager	nyheter	på	
flere	plattformer.	Hvor	pleier	du	å	se	eller	lese	det	de	lager?»:	Instagram	
Ja,	jeg	følger	begge	
Jeg	følger	bare	@nrksupernytt	
Jeg	følger	bare	@nrksuper	
Nei,	jeg	følger	ingen	av	dem	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	16.1	–	Hvor	godt	kjenner	du	NRK	Supernytt	på	Instagram?	*	
(De	lager	nyheter	på	to	bruker-kontoer	@nrksupernytt	og	@nrksuper.)	
Følger	dem	og	leser	sakene	
Følger	dem,	men	leser	ikke	sakene	
Følger	dem	ikke,	men	leser	sakene	
Følger	dem	ikke,	leser	ikke	
Har	ikke	hørt	om	
Har	ikke	Instagram	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	16.2	–	Hvor	godt	kjenner	du	NRK	Supernytt	på	Snapchat? *	
(De	lager	nyheter	på	sin	MyStory	med	navnet	nrksupernytt)	
Har	ikke	Snapchat	
Har	ikke	hørt	om	
Har	hørt	om,	følger	ikke	
Følger	dem,	ser	ikke	story-ene	
Følger,	ser	story-ene	
Følger,	ser	story-ene,	har	sendt	dem	snap	
Vet	ikke	
	

Aktuelle	nyhetssaker	(del	2)	
Spørsmål	17	–	Har	du	sett	denne	nyhetssaken	fra	NRK	Supernytt	sin	Instagram? *	



 

 

	

Spørsmål	17	–	Har	du	sett	denne	nyhetssaken	fra	NRK	Supernytt	sin	Instagram? *	

	
	
Ja,	jeg	har	lest	den	
Har	sett	den,	men	ikke	lest	den	
Nei,	det	er	første	gang	jeg	ser	den	nå	
Nei	
Husker	ikke	
	
Spørsmål	17.1	–	Hva	handler	denne	saken	om? *	
(Hvis	du	ikke	forstod,	kan	du	skrive	vet	ikke)	
	
Spørsmål	17.2	–	Hvor	vanskelig	var	det	å	forstå	denne	saken? * 
Ikke	vanskelig	
Litt	vanskelig	
Ganske	vanskelig	
Veldig	vanskelig	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	17.3	–	Hvor	interessant	var	denne	saken	for	deg? *	
Veldig	interessant	
Ganske	interessant	
Passe	interessant	
Litt	interessant	
Ikke	interessant	
	
Spørsmål	18	–	Hva	med	denne	saken	(med	video)	fra	NRK	Supernytt	sine	nettsider?	
	



 

 

	

	
Ja,	jeg	har	både	lest	og	sett	videoen	
Jeg	har	sett	videoen	
Jeg	har	bare	lest	det	som	står	
Jeg	har	bare	sett	overskriften	
Nei,	det	er	første	gangen	jeg	ser	den	nå	
Nei,	men	jeg	har	sett	nyheter	om	dette	andre	steder	
Husker	ikke	
	
Spørsmål	18.1	–	Hva	handler	denne	saken	om?	
(Hvis	du	ikke	forstod,	kan	du	skrive	vet	ikke)	
	
Spørsmål	18.2	–	Hvor	vanskelig	var	det	å	forstå	denne	saken?	
Ikke	vanskelig	
Litt	vanskelig	
Ganske	vanskelig	
Veldig	vanskelig	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	18.3	–	Lærte	du	noe	du	ikke	visste	om	saken	av	å	lese	den?	
(Svar	selv	om	du	bare	har	lest	det	lille	som	stod	på	bildet	du	fikk	se	i	sted.)	
Ja,	jeg	lærte	masse	
Ja,	jeg	lærte	litt	
Visste	det	meste	fra	før	
Nei,	jeg	lærte	ingenting	
Vet	ikke	
	

Kommentarer	
Spørsmål	19	-	NRK	Supernytt	sine	saker	har	ofte	et	spørsmål	på	slutten	til	deg	som	leser.	
Som	denne	fra	Instagram:		
	



 

 

	

	
Her	er	det	to	spørsmål,	ett	i	over	skriften	og	ett	i	slutten	av	teksten	under	bildet.	Pleier	du	
å	svare	på	spørsmålet	når	du	har	lest	en	sak?	
Nei,	aldri	
Nesten	aldri	
Noen	ganger	
Ofte	
Nesten	alltid	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	19.1	–	Pleier	du	å	lese	hva	andre	har	svart	før	deg?	
Nei	
Veldig	sjelden	
Noen	ganger	
Som	oftest	
Alltid	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	20	-	Forskjellen	mellom	saker	for	voksne	og	saker	for	barn	
	



 

 

  

	

Har	eget	nettbrett	med	Internett	
Har	ingen	av	delene	
Vet	ikke	
	
Spørsmål	24	–	Hvilket	land	er	du	født?	
Fritekst	
	
Spørsmål	25	–	Hvilket	land	er	mammaen	din	født?	
Fritekst	
	
Spørsmål	26	–	Hvilket	land	er	pappaen	din	født?	
Fritekst	
	
Spørsmål	27	–	Hvilken	kommune	bor	du	i?	*	
Askim	kommune	
Eidskog	kommune	
Fredrikstad	kommune	
Hammerfest	kommune	
Kristiansund	kommune	
Lindesnes	kommune	
Rissa	kommune	
Skedsmo	kommune	
Annen	kommune	
Vet	ikke/vil	ikke	svare	
	
	



 

Vedlegg ii - Intervjuguide 

 

	

Barn og nyheter - intervjuguide 

Velkommen til dette intervjuet om barn og nyheter. Tusen takk for at jeg fikk komme hit. 

Jeg prøver å finne ut om, og hvordan, barn i Norge bruker nyhetene som lages for dere på nett og sosiale medier. 
Vi har sendt en spørreundersøkelse til elever på 6. trinn over hele landet. Og nå skal vi intervjue noen få barn 
ansikt til ansikt. Det er helt frivillig å være med på dette. 

Alle svarene skal anonymiseres. Det betyr at jeg ikke kan skrive hvilken skole du går på eller navnet ditt 
sammen med noe av det du svarer her. Når alle svarene har kommet inn skal vi forske på hvordan forskjellige 
grupper av 6.-klassinger har svart. For eksempel om gutter og jenter svarer forskjellig. Det kommer til å hjelpe 
oss med å finne ut hva 10-12-åringer i Norge mener om nyhetene som lages for dem. Det er viktig å forske på, 
fordi det kan si noe om hva slags informasjon barn får og oppfatter. Dette er viktig å vite for de som lager 
nyheter for barn, for skole, foreldre og andre som vil at barn skal forstå mer av samfunnet.    

Hvis det kommer noen spørsmål du ikke forstår, eller ikke vet helt hva du skal svare på, er det bare å si fra. Det 
finnes ingen rette eller gale svar, det vi vil vite er hva du mener. 

Jeg gjør lydopptak av intervjuet. Det er for å være helt sikker på at jeg får med meg alt du sier. Ingen andre får 
høre opptaket.  

Spørreundersøkelsen og intervjuene skal brukes i en masteroppgave på Universitetet i Oslo. Der kan det hende 
det blir med noen sitater fra deg, men det kommer bare til å stå om du er gutt eller jente, og hvilken kommune du 
bor i.  

Hvis du ombestemmer deg under intervjuet kan du si fra til meg, så avslutter vi.  

 

Aller først litt om deg (faktaspørsmål): 

Hvor gammel er du? 

Hvem bor du sammen med?  

Hva liker du å gjøre på fritiden? 

I hvilket land er du født?  

I hvilket land er moren din født? 

I hvilket land er faren din født? 

Hvilken kommune bor du i?  

 

Introduksjonsspørsmål 

Hva tenker på når du hører ordet nyheter? 

 

Overgangsspørsmål 

Kan du fortelle om ditt forhold til nyheter? 

 

Nøkkelspørsmål 

Hvor interessert er du i nyheter?  



 

 

	

I forhold til andre på din egen alder, er du mer eller mindre interessert i nyheter, tror du? Vet du om noen som er 
mer/mindre interessert i nyheter enn deg? Hvorfor er noen mer/mindre interessert i nyheter enn andre? 

Hvor og hvordan finner du nyheter? 

(Kan du vise meg hva du bruker til å se, lese og finne nyheter? Hvor du pleier å være? Alene eller sammen med 
andre? Når leter du etter nyheter? Med hva (iPad? TV?) Hvor? Alene eller sammen med andre?) 

Hvis du hører om noe som har skjedd og du vil vite mer om det, hva gjør du? 

Pleier du å diskutere nyheter med noen? Hvem, når, hvordan?  

De viktigste grunnene til at du søker etter nyheter? Hvorfor er dette viktig for deg? 

Hva slags nyheter synes du er viktigst? Hva slags nyheter synes du er morsomst/mest interessante? 

Hender det du leser eller nyhetssaker som gjør deg redd, sint eller opprørt?  

Hva slags saker er det? 

Noen ord/tema du synes er ubehagelige? 

Hvordan påvirker det deg hvis du hører om noe fælt? 

Hvis du hører, ser eller leser en nyhetssak som gjør deg redd eller bekymret hva gjør du da? 

Kan du huske hvor du har lest nyhetssaker du har blitt redd eller bekymret av? 

Kan du huske noen nyheter du har blitt glad av å se eller høre? 

Hva slags saker er det? Temaer eller måter det er lagd på som gjør deg glad? 

Kan du huske om en nyhet har fått deg til å reagere veldig sterkt? Eller gjøre noe du ikke pleier? Altså, noe du 
har blitt veldig engasjert av? Hvis ikke du: Kjenner eller vet du om noen som har blitt veldig engasjert av 
nyhetssaker? Hva gjorde de? 

Hva slags saker er det?  

 

Nett og nyheter på Sosiale Medier-nyheter 

Har du egen mobil og nettbrett med Internett? Bruker du noen gang disse til å finne/lese/se nyheter?  

Har du noen nyhetsapper på telefon/nettbrett? Noen nettsider du ofte besøker? Hvilke apper (uavhengig av om 
du bruker dem til nyheter eller ikke) bruker du mest? 

 

Kommentarer 

Har du noen gang sagt din mening om en nyhetssak ved å skrive en kommentar som andre kan lese? 

(Gjelder alle slags kommentarer som er blir liggende i et kommentarfelt. For eksempel på nettsidene til VG eller 
NRK Super, eller nyhetsbrukere på Instagram.) 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Har du havnet i diskusjon eller krangel med noen du var uenig med på Internett eller Instagram? 

Hva var dere uenige om? Hørt om eller lest noen andre sine åpne krangler? Hva var de uenige om? Hva tenker 
du om det? 

 



 

 

	

Aktualitet 

Hva slags nyheter har du fått med deg/fulgt med på i det siste? 

Har du sett noen nyheter om hijab de siste ukene? Kan du huske hvor? 

Hvor ofte sjekker du nyheter? Hvor mye tid tar det? 

 

Barne-nyheter 

Hvem vet du om som lager nyheter for barn og unge i Norge? 

Hvilke av disse nyhetstilbudene for barn har du hørt om? 

Papiravisen Aftenposten junior, Podkasten Aftenpodden junior, Bergens Tidende junior, NRK Supernytt, Ingen 
av disse 

Hvilke av disse nyhetstilbudene for barn har du lest, sett eller hørt på? Papiravisen Aftenposten junior, Podkasten 
Aftenpodden junior, Nettsiden Bergens Tidende junior, NRK Supernytt, Ingen av disse 

 

Abonnerer du på noen av disse? 

Nettsiden Bergens Tidende junior, Papiravisen Aftenposten junior, Podkasten Aftenpodden junior, Abonnerer 
ikke på noen av dem 

 

Sosiale medier 

Har du Instagram? (Hva bruker du det til? Kan du vise meg?) 

Hvor godt kjenner du NRK Supernytt på Instagram? 

(De lager nyheter på to bruker-kontoer @nrksupernytt og @nrksuper.) 

Vise/finne fram til Supernytts Instagram, intervjudagen – hvilken av disse sakene er mest interessant? (Hvorfor? 
Hva synes du om saken?) 

Hva synes du om Instagramnyhetene fra Supernytt? 

Har du Snapchat? (Hva bruker du det til? Kan du vise meg?) 

Hvor godt kjenner du NRK Supernytt på Snapchat?  

Hva synes du om Snapnyhetene fra Supernytt? 

(De lager nyheter på sin MyStory med navnet nrksupernytt) 

(Hvis aktuelt: Be dem se Snap-nyhetene intervjudagen. Hva synes du? Er det interessant?) 

Har du sett denne saken fra Supernytt sin Instagram?  



 

 

	

 

(vise på Instagram, be respondenten om å lese hele teksten under bildet og noen av kommentarene) 

Hva handler denne saken om?  

Hvor vanskelig var det å forstå denne saken? Var det noen ord som var vanskelige?  

Hvor interessant er denne saken for deg? 

Har du diskutert denne saken med andre? I så fall hvem? Vet du om noen du er veldig uenige med om dette? 

Denne saken har fått 462 kommentarer, hvorfor tror du så mange har kommentert? Hvorfor blir det så mye 
diskusjoner om denne saken, tror du?  

Har du sett denne saken (med video) fra NRK Supernytt sine nettsider? 



 

 

	

 

(vise på NRKSuper.no, be respondenten om å lese hele teksten under bildet og noen av kommentarene) 

Hva handler denne saken om?  

Hvor vanskelig var det å forstå denne saken? 

Lærte du noe du ikke visste om denne saken av å lese den? 

Har du diskutert den amerikanske valgkampen med andre? I så fall hvem? Mener du noe om det? Er du uenige 
med noen av dem du diskuterer med? 

Vise/finne fram til Supernytt-siden, intervjudagen – hvilken av disse sakene er mest interessant? (Hvorfor? Hva 
synes du om saken?) 

Hva synes du om nettsidene til Supernytt? 

 

Kommentarer 

NRK Supernytt sine saker har ofte et spørsmål på slutten til deg som leser. Som denne fra Instagram:  



 

 

	

 

Her er det to spørsmål, ett i over skriften og ett i slutten av teksten under bildet. Pleier du å svare på spørsmålet 
når du har lest en sak? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Hva slags spørmål svarer du lettest på? Hvorfor svarer de som har svart her, tror du? Når 
du leser spørsmålet tenker du på hva du mener om spørsmålet (uten å skrive det ned)? 

Pleier du å lese hva andre har svart? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 
 

Forskjellen mellom saker for voksne og saker for barn 

 



 

 

	

Dette bildet er fra en sak som ble skrevet i to versjoner i sommer. Én er fra NRK.no, den andre er fra NRK 
Supernytt sine nettsider. Hvilken av disse overskriftene tror du er skrevet for barn? 

Kunstnere anklager kleskjeden Zara for designtyveri 

Mener Zara har stjålet design 

Hvorfor tror du det er denne overskriften som er skrevet for barn? 

Her er starten på saken fra NRK Supernytt sine nettsider.  

 

Hvem er det som er sinte på kleskjeden Zara? 

 

Om barne-nyheter 

Hvorfor finnes det egne nyheter for barn, tror du? 

Hva mener du er forskjellen på barn og voksennyheter? 

Er det nødvendig med egne nyheter for barn? Hvorfor/hvorfor ikke?  

Er det noe de som lager barnenyheter burde ta hensyn til når de lager saker for barn? 

Hvordan synes du nyheter for barn skal være?  

Hvordan vil du helst finne dem? 

Spørsmål til det vi har snakket om? 

Kommentarer til dette intervjuet? 

 

Takk for meg.  

	



 

Vedlegg iii - Samtykkeskjema, spørreundersøkelse 

 

 

Forespørsel	om	deltakelse	i	forskningsprosjektet	Barn	og	nyheter	
	
Ditt	barn	er	invitert	til	å	delta	i	den	digitale	spørreundersøkelsen	Barn	og	nyheter,	som	er	del	
av	et	forskningsprosjekt	til	en	masteroppgave	ved	Universitetet	i	Oslo.	Ønsket	er	å	finne	ut	
om,	og	hvordan,	barn	i	Norge	bruker	nyhetene	som	lages	for	dem	på	nett	og	sosiale	medier.	
Undersøkelsen	sendes	ut	til	elever	på	6.	trinn	over	hele	landet	etter	avtaler	med	kommuner	
som	har	sagt	ja	til	deltagelse	for	sine	elever.	
	
Hva	innebærer	deltakelse	i	studien?	
Spørsmålene	i	undersøkelsen	er	utformet	for	å	finne	ut	hva	barna	selv	synes,	og	hvordan	de	
oppfatter	nyhetssaker	som	produseres	for	deres	målgruppe.	Eleven	vil	bli	bedt	om	å	oppgi	
kjønn,	alder	og	fødeland.	De	vil	også	få	spørsmål	om	foreldres	fødeland,	men	svar	på	disse	
spørsmålene	vil	ikke	være	obligatoriske.	Alle	opplysninger	anonymiseres,	og	vi	vil	kun	
publisere	data	som	kan	knyttes	til	kommune.		
	
Spørsmålene	vil	omhandle	deres	forhold	til	nyheter,	informasjonsleting	og	kommentarfelt.	
Det	vil	spørres	om	saker	som	er	aktuelle	i	nyhetsbildet	akkurat	nå,	men	vil	ikke	inneholde	
upassende	eller	skremmende	bilder.	
	
Spørreskjemaet	er	utformet	digitalt,	og	skal	besvares	i	skoletiden.	Det	vil	være	mulig	å	få	se	
et	eksempel	på	spørreskjema	ved	forespørsel	til	skolen.	
	
Hva	skjer	med	informasjonen	om	ditt	barn?		
Alle	personopplysninger	vil	bli	behandlet	konfidensielt.	Kun	student	og	veileder	vil	ha	tilgang	
til	dataene.	Den	tekniske	gjennomføringen	foretas	via	Nettskjema,	og	alle	data	lagres	
kryptert	på	universitetets	servere.	Du	kan	lese	mer	om	sikkerhet	og	kryptering	her:	
http://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/handbok/	
Anonymisering	av	deltakerne	vil	gjøre	at	ingen	kan	gjenkjennes	i	den	ferdige	publikasjonen.	
	
Prosjektet	skal	etter	planen	avsluttes	10.	november	2016.	Datamaterialet	skal	slettes	når	
prosjektet	er	innlevert	og	godkjent	som	en	masteroppgave.	Senest	innen	juni	2017.		
	
Frivillig	deltakelse	
Det	er	frivillig	å	delta	i	studien,	og	du	kan	når	som	helst	trekke	ditt	samtykke	uten	å	oppgi	
noen	grunn.	Dersom	du	trekker	ditt	samtykke,	vil	alle	opplysninger	om	ditt	barn	bli	
anonymisert.	
	
Dersom	du	ikke	ønsker	at	ditt	barn	skal	delta	gir	du	beskjed	om	dette	til	skolen/læreren.	Har	
du	spørsmål	om	studien,	ta	kontakt	med	masterstudent	Kristine	Magnesen	på	92432478,	
daglig	ansvarlig	Haakon	Berg	på	h.b.johnsen@media.uio.no,	eller	veileder	Harald	Hornmoen	
på	Harald.Hornmoen@hioa.no.	
	
Studien	er	meldt	til	Personvernombudet	for	forskning,	Norsk	samfunnsvitenskapelig	
datatjeneste	AS.	

Med	vennlig	hilsen	
Kristine	Magnesen,	masterstudent,	UiO	



 

 

 

 

Samtykke	til	deltagelse	i	Barn	og	medier	

Jeg	har	lest	informasjonsskrivet,	og	jeg	er	villig	til	å	la	min	sønn/datter	delta:	

	

________________________________	

Signatur	foresatt	til	prosjektdeltaker	

	

________________________________	

Elevens	for-	og	etternavn	(Skriv	tydelig	helst	med	blokkbokstaver)	

	

_________________________________	

Foreldre/foresattes	for-	og	etternavn	(Skriv	tydelig	helst	med	blokkbokstaver)	

	



 

Vedlegg iv - Samtykkeskjema, forskningsintervju 

 

Forespørsel	om	deltakelse	i	forskningsprosjektet	Barn	og	nyheter	
	
Ditt	barn	er	invitert	til	å	delta	i	et	kvalitativt	intervju	med	tema	Barn	og	nyheter,	som	er	del	
av	et	forskningsprosjekt	til	en	masteroppgave	ved	Universitetet	i	Oslo.	Ønsket	er	å	finne	ut	
om,	og	hvordan,	barn	i	Norge	bruker	nyhetene	som	lages	for	dem	på	nett	og	sosiale	medier.	
Elever	på	6.	trinn	er	plukket	ut	til	å	bli	intervjuet	hjemme	etter	tips	fra	foreldre	og	lærere.	
	
Hva	innebærer	deltakelse	i	studien?	
Spørsmålene	i	undersøkelsen	er	utformet	for	å	finne	ut	hva	barna	selv	synes,	og	hvordan	de	
oppfatter	nyhetssaker	som	produseres	for	deres	målgruppe.	Barnet	vil	bli	spurt	om	sine	
synspunkter,	og	bli	bedt	om	å	vise	hvordan	han/hun	bruker	nett	og	sosiale	medier	i	
hverdagen.	
	
Spørsmålene	vil	omhandle	deres	forhold	til	nyheter,	informasjonsleting	og	kommentarfelt.	
Det	vil	spørres	om	saker	som	er	aktuelle	i	nyhetsbildet	akkurat	nå.	
	
Intervjuguiden	er	utformet	på	bakgrunn	av	en	digital	spørreundersøkelse	utført	i	september	
2016.	Det	vil	være	mulig	å	få	se	intervjuguiden	på	forhånd.		
	
Hva	skjer	med	informasjonen	om	ditt	barn?		
Alle	personopplysninger	vil	bli	behandlet	konfidensielt.	Kun	student	og	veileder	vil	ha	tilgang	
til	dataene.	Under	intervjuene	vil	det	bli	tatt	notater	og	gjort	lydopptak.	Disse	overføres	så	
fort	som	mulig	til	en	datamaskin	som	befinner	seg	i	et	låst	rom.	Kun	studenten	har	passord	
og	tilgang	til	maskinen.	Personopplysninger	som	lagres	sammen	med	intervjuene	vil	slettes	
når	prosjektet	er	avsluttet.	Anonymisering	av	deltakerne	vil	gjøre	at	ingen	kan	gjenkjennes	i	
den	ferdige	publikasjonen.	
	
Prosjektet	skal	etter	planen	avsluttes	10.	november	2016.	Datamaterialet	skal	slettes	når	
prosjektet	er	innlevert	og	godkjent	som	en	masteroppgave.	Senest	innen	juni	2017.		
	
Frivillig	deltakelse	
Det	er	frivillig	å	delta	i	studien,	og	du	kan	når	som	helst	trekke	ditt	samtykke	uten	å	oppgi	
noen	grunn.	Dersom	du	trekker	ditt	samtykke,	vil	alle	opplysninger	om	ditt	barn	bli	
anonymisert.	
	
Har	du	spørsmål	om	studien,	ta	kontakt	med	masterstudent	Kristine	Magnesen	på	
92432478,	daglig	ansvarlig	Haakon	Berg	på	h.b.johnsen@media.uio.no,	eller	veileder	Harald	
Hornmoen	på	Harald.Hornmoen@hioa.no.	
	
Studien	er	meldt	til	Personvernombudet	for	forskning,	Norsk	samfunnsvitenskapelig	
datatjeneste	AS.	

Med	vennlig	hilsen	
Kristine	Magnesen,	masterstudent,	UiO	

	



 

 

Samtykke	til	deltagelse	i	Barn	og	medier	

Jeg	har	lest	informasjonsskrivet,	og	jeg	er	villig	til	å	la	min	sønn/datter	delta:	

	

________________________________	

Signatur	foresatt	til	prosjektdeltaker	

	

________________________________	

Elevens	for-	og	etternavn	(Skriv	tydelig	helst	med	blokkbokstaver)	

	

_________________________________	

Foreldre/foresattes	for-	og	etternavn	(Skriv	tydelig	helst	med	blokkbokstaver)	

	



 

Vedlegg v - Tilråding fra Personvernombudet for forskning (NSD)

 

 

 
Haakon Berg Johnsen
Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo
Postboks 1093 Blindern
0317 OSLO
 
Vår dato: 01.09.2016                         Vår ref: 49386 / 3 / ASF                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 08.08.2016. Meldingen gjelder
prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet
gjennomføres.
 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 30.06.2017, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen

Kontaktperson: Amalie Statland Fantoft tlf: 55 58 36 41
Vedlegg: Prosjektvurdering

49386 Barn og nyheter
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Haakon Berg Johnsen
Student Kristine Magnesen

Kjersti Haugstvedt
Amalie Statland Fantoft



 

 



 

 

 


