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Sammendrag 

I denne oppgaven undersøker jeg hva som karakteriserer nyheter for barn i forhold til nyheter 

for voksne. Oppgaven legger hovedvekt på nyhetssaker i papiravisene til Aftenposten Junior 

og Aftenposten, og sammenligner dem. Ved bruk av metodene kvantitativ innholdsanalyse, 

tekstanalyse og kvalitative intervju har jeg sett på blant annet kildebruk, hva som tar størst 

plass i sakene, grafikkbruk, tematikk, layout, hvordan journalister jobber med utvalg og 

forming av saker og hva som barn interesserer seg for eller kan lese om. Oppgaven tar for seg 

teorier om barn og medier med vekt på aviser, medievaner, nyhetskriterier, dagsorden, 

samfunnsoppdrag, visuell kommunikasjon og barns interessefelt. 

Det viser seg at jenter er den mest brukte kilden i Aftenposten Junior, mens menn dukker 

mest opp i Aftenposten. Barneavisen har som regel sakersom er positivt eller nøytralt vinklet, 

mens Aftenposten presenterer saker som både er positive, nøytrale og negative. Aftenposten 

Junior har alltid grafikkbruk, som har en større funksjon enn bare å friske opp sidene, og barn 

er med på å forme nyhetsbildet som kommer på trykk. Sport, kultur og politikk er de temaene 

det skrives mest om i begge avisene, men Aftenposten har også en del saker om økonomi. 

Journalistene i Aftenposten Junior mener at barn i hovedsak kan lese om alle typer temaer, 

også terror. Men det er viktig å tenke over hvordan sakene blir presentert og hvor stor plass de 

får slik at barn ikke blir skremt, for de ønsker ikke å lese om nyheter som gjør dem redde.  
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Abstract 

In this thesis I examine what characterizes news for children compared to news for adults. 

The assignment focuses on news issues in the newspapers of Aftenposten Junior and 

Aftenposten, and compares them. Using the methods of quantitative content analysis, text 

analysis and qualitative interview I’ve looked at source usage, what is given the most space in 

the newspaper, graphics use, themes, the layout, how journalists work with selection and 

forming of the article and what children are interested in or can read about. The thesis 

addresses theories of children and media with emphasis on newspapers, media habits, news 

criteria, agenda setting, visual communication and children’s field of interest. 

It turns out that girls are the most often used source in Aftenposten Junior, while men appear 

the most in Aftenposten. The children’s newspaper usually has a positive or neutral angle for 

the case, while Aftenposten presents things that are positive, neutral and negative. 

Aftenposten Junior always use graphics in their articles, which has a greater function than just 

freshening up the pages, and children have a saying in shaping the news. Sports, culture and 

politics are the topics that are most frequently written about in both newspapers, but 

Aftenposten also has a number of articles about economics. Journalists in Aftenposten Junior 

believe that children can mainly read aboutl all types of themes, including terrorism. But it’s 

important to think about how things are presented and how much space the articles are given 

so it doesn’t scare children, because they don’t want to read about news that makes them sad. 
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1 Innledning 

Egne nyheter laget og tilpasset for barn har vært å finne i avishyllene en kort periode 

sammenlignet med andre typer «vanlige» aviser. Per dags dato finnes det nyheter for barn 

både i papirutgave, på nettet og på TV. NRK Supernytt hadde sin første nyhetssending 

allerede januar 2010 (NRK Super, 2009) og Aftenposten Junior kom ut i butikker og 

postkasser året 2012 (Henriksen, 2012 & Wikipedia, 2015). 

Flere aviser i Norge har satset på såkalte ungdomssider og innhold for dem som er 

ungdomsskoleelever eller går på videregående skole, men dette har som regel bare dreiet seg 

om noen få sider sammenlignet med omfanget på avisen. Til tross for flere avisredaksjoner 

som opplever en nedgang i abonnementer og lesere for sine papiraviser går Aftenposten 

Juniors lesertall oppover. Hva gjør Aftenposten Junior annerledes, eller riktig, for å holde 

oppe et økende lesertall? Aftenposten Junior er en egen avis med nyhetssaker som er skrevet 

for barn. Ettersom dette er en yngre mottakergruppe enn ungdommer og voksne, er det 

spennende å se hvordan nyheter skrives til barn som er i alderen 8-12 år og hvilke saker som 

regnes som aktuelle for dem. 

Denne besvarelsen legger vekt på Aftenposten Junior og hvordan nyhetene blir presentert i 

deres papirutgaver. Publikasjonene i Aftenposten Junior vil bli sammenlignet med 

Aftenposten som produserer nyheter for en voksen målgruppe og ettersom de er fra samme 

mediehus. 

 

1.1 Hvorfor er dette interessant? 

Nyhetene som publiseres i Aftenposten Junior er laget til barn, og noen ganger også laget av 

barn med hjelp av erfarne journalister. Det er interessant å se hvordan journalister jobber med 

nyhetene som skal kommuniseres til barn i forhold til andre såkalt «vanlige» nyheter med et 

voksent publikum i fokus. Barn kan ofte bli sett på som en sensitiv mottakergruppe der 

journalistene må være varsom med dem i forhold til innholdet som publiseres. Her dukker det 

opp en del interessante spørsmål: Hvor setter journalistene grensen for hva barn kan vite? 

Dersom noe informasjon utelates fra saken i Aftenposten Junior, men ikke i Aftenposten; 

hvorfor blir det utelatt? Kommer det samme budskapet frem hos barn som for voksne?  
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Barnenyheter er interessant siden det er relativt nytt i Norge. Det ser ut til at Aftenposten 

Junior gjør noe riktig siden de øker i antall abonnementer, mens andre opplever avisnedgang. 

Det er også spennende å se om nyhetene skiller seg mye fra hverandre, og i såfall på hvilke 

områder barnenyheter og vanlige nyheter er like eller ulike. Skal man bare la barn være barn 

og skjerme dem fra det som skjer ute i verden, eller har også de behov for, eller rett til, å vite 

hva som skjer rundt dem?  

 

1.2 Problemstilling 

«Hva karakteriserer nyheter for barn i forhold til nyheter for voksne?» 

Som nevnt ovenfor er fokuset på Aftenposten Junior og Aftenposten ettersom de er to 

nyhetsformidlere innenfor samme mediehus. Oppgaven skal se på hva som karakteriseres 

nyheter for barn, og hvor stor forskjellen er når mottakeren endres eller er mer spesifikk. 

Dette blir da sammenlignet med nyheter som presenteres for voksne i avisene til Aftenposten. 

Forskningen vil bli gjennomført på begge avisene, men med hovedvekt på Aftenposten 

Junior. For å kunne svare på problemstillingen skal jeg se på hvordan journalistene selv 

jobber med nyhetene og hva som kommer på trykk i avisen. Metodearbeidet vil også vise 

hvilke forskjeller eller likheter som kommer frem i sakene på trykk. 

I tillegg til problemstillingen skal oppgaven se etter svar på noen underspørsmål til selve 

problemstillingen. Svarene på underspørsmålene skal hjelpe til med å svare mer utfyllende til 

hovedproblemstillingen, og trekker også opp spennende temaer om barnenyheter. 

Underspørsmålene lyder slik: 

- Hvilke likheter og forskjeller er det i nyhetssakene som presenteres i Aftenposten og 

Aftenposten Junior? 

- Hva utelates i nyhetsartiklene fra Junior? Hva blir tatt med, og hvorfor? 

- Hvilke temaer tåler ikke barn? 

- Mangler det noen viktige temaer i Aftenposten Junior? 

- Får barn og voksne det samme nyhetsbildet gjennom de to avisene? Dersom nei: hva er de 

største forskjellene? 
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- Hva liker barn å lese, og hva liker de ikke å lese? 

- Hvorfor skal barn lese nyheter? 

Jeg tror det i høy grad tas hensyn til at nyhetene kommuniseres til barn, på grunn av at 

mottakergruppen er så spesifikk enn ellers i vanlige nyheter. Likevel tror jeg det kan være 

noen artikler som får deg til å stoppe opp og tenke: «Er dette noe barn bør lese?» Noen av 

sakene vil trolig være begrenset på grunn av innholdet i den. Her mener jeg for eksempel at 

terrorsaker som kan inneholde grufulle detaljer, vil bli fremstilt på en mildere måte i en 

barneavis enn en avis for voksne. Jeg tror heller ikke at alle sakene vil bli like detaljert 

forklart i Aftenposten Junior som i Aftenposten. Bruken av kilder vil nok variere i begge 

avisene. Aftenposten bruker nok en del såkalte elitekilder som sjefer, 

kommunikasjonsrådgivere og eksperter. Aftenposten Junior tar nok mer i bruk flere unge 

kilder der det er mulig, og heller voksne eller elitekilder der det er den beste løsningen. 

Nyhetsbildet vil nok variere litt ettersom Aftenposten kommer ut flere dager i uken mens 

Aftenposten Junior bare kommer ut én gang i uken. Hva som får størst plass i sakene av tekst, 

bilder, grafikk eller lignende vil nok variere. Etter å ha bladd lett i avisene før datainnhenting 

sier min hypotese at Aftenposten Junior gir stor plass til bilder og grafikk, mens Aftenposten 

gir mer plass til tekst. Det vil nok variere en del for begge aviser om journalisten har jobbet 

ute i felt eller ikke. Jeg tror dette vil variere en del etter hvilken sjanger artikkelen er, eller 

under hvilken vignett saken er. 

1.3 Teoretisk tilnærming 

I denne oppgaven bruker jeg teoretisk tilnærming innen barn og medier, og spesielt på 

nyhetsartikler i aviser. Barn og aviser er hovedfokuset som jeg skal se på videre i lys av blant 

annet journalisters samfunnsoppdrag, ulike publiseringsplattformer, kildekritikk, hva 

journalister må passe ekstra på i forhold til Vær varsom plakatens punkter om barn, hvilken 

effekt visuell kommunikasjon har og hvordan sakene i Aftenposten Junior havner på 

dagsorden og dets nyhetskriterier. 

 

 



4 

 

1.4 Metodebruk for oppgaven 

De tre metodene jeg skal ta i bruk er kvantitativ innholdsanalyse, tekstanalyse og kvalitative 

intervju. I den kvantiative innholdsanalysen skal jeg se på Aftenposten Junior og Aftenposten 

ved bruk av en kodebok for å trekke ut likheter og ulikheter, se på spesielle trekk ved dem og 

hvordan sakene blir presentert. I den tekstanalytiske delen av metodearbeidet vil jeg legge 

fokus på blant annet temaet «terror i mediene» for å se hvordan det presenteres i nyheter for 

barn versus voksne. Nettopp fordi dette er et ekstremt tema, og med et publikum som kan 

være sensitivt, er det interessant å se hvordan slike temaer blir presentert for dem. Blir den 

viktigste informasjonen tatt med i Aftenposten Junior på samme måte som i Aftenposten, eller 

ser artiklene veldig forskjellige ut både på layout og det innholdsmessige? Siste metode er 

kvalitative intervjuer med journalister i Aftenposten Junior. Her vil det bli tatt opp funn fra 

datamaterialet, regelverk rundt nyheter for barn, hvilke valg journalistene har tatt underveis 

når de har jobbet med en nyhetssak og hvordan de jobber med slike type nyheter. I den 

kvalitative metoden kan jeg finne viktig informasjon til problemstillingen som jeg ikke ville 

fått tak i gjennom de to andre metodene som nevnt over. 

1.5 Oppbygging 

Masteroppgaven består av en kort innføring i hva oppgaven dreier seg om, så presenteres 

problemstillingen, underspørsmål og hypotesen rundt forskningen. Neste kapittel vil ta for seg 

teorien som er knyttet til forskningen og selve oppgaven om barn og aviser. Så presenteres 

metodene som har blitt brukt i forskningen og funnene vil bli analysert og drøftet etter det.Til 

slutt blir konklusjonen presentert og eventuelle feilkilder. Og litteraturlisten og vedlegg fra 

oppgaven vil befinne seg helt i slutten av oppgaven. 

1.6 Aftenposten Junior 

Aftenposten Junior er en avis for barn og unge som kommer ut én gang i uken. Nyheter kan 

noen ganger være vanskelig å forstå for de yngste. Derfor ønsker junioravisen å kunne bidra 

med å presentere og forklare nyheter på en lettfattelig måte slik at barna kan forstå de 

viktigste nyhetene (Aftenposten Junior, 2017, 22.03). Den første avisen kom ut for fem år 

siden den 24. april 2012 (Henriksen, 2012). Aftenposten Junior er den eneste avisen i Norge 

som lages for barn (Aldridge, 2016), men det har dukket opp lignende Junior-redaksjoner i 
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landet bare på nett. Et eksempel er Bergens Tidende sin BT Junior som baserer seg på nett 

(Nyman, 2016). Aftenposten Junior planlegger også å satse på nett med et fokus på det 

visuelle, læring og gamification. Dette vil skje i tillegg til at de beholder papiravisen siden 

barn ønsker det (Waatland, 2017). Aftenposten Junior som papiravis presenterer blant annet 

nyhetssaker både fra Norge og i verden, kultursaker, sportssaker, miljøsaker, profiler, 

enqueter med aktuelle temaer, aktivitetssider og tegneserier. Avisen er i hovedsak for barn og 

unge i alderen 8-12 år, men både eldre og yngre leser også avisen (Henriksen, 2012). 

Basert på tall fra Mediebedriftenes landsforening (MBL) og Kantar TNS som kom ut i mars 

2017 er Aftenposten Junior Norges 9. største avis i Norge og har hele 27.777 abonnementer. 

Dette er en økning på 10,9 prosent fra 2015 til 2016. Tallene fra MBL og Kantar TNS er målt 

i antall opplag og gjelder både papir- og digitalaviser. Av ukeavisene i Norge er det 

Aftenposten Junior som har hatt størst økning fra 2015 til 2016 (Jerijervi, 2017). 



6 

 

2 Teoretisk ramme 

2.1 Barn og aviser 

Butikkenes avishyller fylles hver dag med aviser som holder oss oppdatert på hva som skjer i 

vårt nærmiljø og rundt omkring i verden. En avis som er ganske ung og ny i avisutvalget er 

Aftenposten Junior: Norges eneste barneavis i papirutgave. En egen avis som inneholder 

nyhetssaker rettet mot barn og artikler som handler om barn. Slik tilrettelegging og tilgang for 

ferske nyheter og underholdning har det ikke alltid vært. 

Går vi tilbake til 60- og 70-tallet var det da fokus på at barns mediebruk ikke bare skulle være 

til underholdning for dem. Det skulle være pedagogisk, være med på å oppdra dem og lære 

barna noe nyttig. Årsaken til et slik fokus var fordi voksne ønsket å forberede dem på å bli 

voksne og være aktive deltakere i samfunnet etterhvert som de ble eldre (Hake 2006: 184).  

Før skrev avisene saker med vinklinger for politiske partier eller spesielle interesser av saker 

de ønsket å fremme, men på 70-80-tallet endret fokuset seg. Da ble pressen i stor grad 

løsrevet fra politiske partier og ønsket å skrive saker for leserne sine. Sakene handlet mer og 

mer om det som var populært og det som mange var interessert i. Pressen ønsket å rettlede 

leserne sine på ulike områder og de vektla gravende journalistikk for å avsløre skjulte 

hemmeligheter i for eksempel en bedrift (Ottosen, Røssland & Østbye 2002: 171). En 

lignende utvikling har det også vært for medier rettet mot barn og unge. Barna skulle i 

hovedsak først bli eksponert for det nære som å lære å telle i TV-programmet Lekestue, og så 

etterhvert lære mer om det som var mer fjernt (Hake 2006: 184). Nærmere starten av 80-tallet 

ble det mer fokus på hva barn var opptatt av akkurat da, og med barn som er midtpunktet som 

for eksempel i Midt i Smørøyet. Innholdet skulle ikke være alt for problematiserende for 

barna, men etterhvert utviklet pedagogikken bak barnemedier seg slik at man selv skulle finne 

løsninger på det man ble presentert for og være mer reflekterende (Hake 2006: 185). 

Da avisene kom ut skulle den i hovedsak bare inneholde underholdning, faktaartikler som 

skulle belære leserne eller tekster med et moralsk innhold. Det tok faktisk en god stund for 

noen aviser, for eksempel Norske Intelligenz-Seddeler, før de gikk inn på nyheter med 

aktuelle eller sensasjonelle hendelser (Ottosen et al. 2002: 14).  
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Verden henger mer sammen på tvers av landegrenser nå enn den gjorde før, både når det 

gjelder teknologi, det sosiale, politikken og økonomi. For å kunne bli en del av dette 

fellesskapet må også barn strekke seg ut fra sitt nærområde og bli mer globale. Gjennom å 

lese nyheter kan barn også engasjere seg og lære seg å forme meninger og være kildekritiske 

(Carter 2004: 71). 

Avislesing er viktig og nødvendig for borgere i et demokrati for sosialisering og kunnskap 

ifølge Eiri Elvestad og Anne Fogt (2010: 15). I en undersøkelse de presenterer viser det seg at 

barn i alderen 9-15 år brukte rundt ti minutter på å lese aviser per dag i gjennomsnitt i 1991, 

mens i 2009 brukte de bare cirka fem minutter. Det viste seg at flere barn valgte å droppe å 

lese i papiravisen. I 1991 hadde 53 prosent i alderen 9-15 år sagt ja til at de leste papiravis per 

dag, i 2009 svarte bare 38 prosent ja til dette. En viktig årsaksfaktor her er at flere etterhvert 

har startet å lese nettaviser istedet for papirutgavene. En tabell presentert i Trenger vi aviser 

når vi har Facebook? viser at to prosent i alderen 9-15 år leste nettaviser i 2001, mens i 2009 

har det steget til 13 prosent. Av totalt 66 prosent 9-15-åringer som sa de brukte Internett hver 

dag er ikke dette mange. Det kan komme av at de bruker Internett til andre aktiviteter som 

spill, e-mailer og etterhvert sosiale nettsider og hjemmesider. Eller at de har hatt begrenset 

tilgang til Internett eller datamaskin og mobiltelefoner. Papiravisen gikk ned, mens nettavisen 

gikk opp i antall prosent lesere, selv om tallet ikke var veldig høyt (Elvestad & Fogt 2010: 36-

37). Selv om barna sier ja til at de har lest avisen er det ikke sikkert at de har lest nyheter. 

Barna kan ha sjekket bursdagssidene, lest tegneserier eller sett på TV-oversikten (Elvestad & 

Fogt 2010: 38). 

Det viser seg at mange barn kan se på det å lese avisen som å måtte gjøre leksene sine. 

Etterhvert har også følelsen av at man er pliktig til å lese aviser forsvunnet. For å få barn til å 

lese aviser må pliktfølelsen fjernes. Det er viktig at man føler at man trenger å lese avisen, og 

at det er til ditt eget gode. Da vil barn, og voksne, bli mer motivert til å lese avisen (Elvestad 

& Fogt 2010: 45-46). Når barn blir inkludert og tatt på alvor og får muligheten til å forstå 

hvordan media fungerer vil de også inkludere seg selv mer og bli en såkalt aktiv medborger 

(Carter 2004: 71). Dette kan skje ved å følge med i nyhetsbildet gjennom for eksempel å lese 

en avis. Da holder man seg oppdatert på hva som skjer i verden, samler informasjon og lærer 

seg å tenke kritisk til den informasjonen man tar innover seg. 

Etterhvert med den teknologiske utviklingen og Internett har barns mediebruk endret seg. Før 

hadde familier en felles stasjonær datamaskin som sto et sted der foreldrene kunne følge med 
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på barna og hadde mer oversikt over barnas mediebruk. Nå har de fleste egen datamaskin, 

nettbrett eller mobiltelefon, disse kan de ta med seg på rommet og surfe på med trådløst 

Internett. Med andre ord er det mindre påsyn fra foreldre. Selvfølgelig finnes det ulike måter 

for foreldre å følge med, men selve bruken er blitt mer privat nå. Dette kalles «bedroom 

culture». Denne nye kulturen blant barn og unge påvirker igjen papiravisen i den grad at den 

ikke får like stor interesse lenger fordi de finner den informasjonen og underholdningen de 

trenger andre steder (Elvestad & Fogt 2010: 147). For å ikke miste de unge leserne har det 

vært viktig å inkludere barn og unge mer i avisene.  

Ebba Sundin sier at avisen skal være et medium som har bred kontakt med befolkningen i et 

land, eller for eksempel i en by (1999: 57). Men det viste seg tilbake på 90-tallet at ikke 

mange barn følte at avisene var for dem. En undersøkelse gjort av Pipsa Snell i 1994 i Finland 

viser at de unge så på avisen som et medium for voksne, og ikke for dem selv. Også en studie 

gjort blant unge i USA samme året viste samme resultat. Her kom det også frem at barn og 

unge følte de ble negativt omtalt i avisene. Det sto artikler om unge dersom de hadde for 

eksempel gjort hærverk eller stjålet noe (Sundin 1999: 57). 

De forestillingene man danner seg om hva barndom er og hvordan et barn er får vi fra blant 

annet andre barn vi møter, det vi leser og egne minner fra barndommen. Ifølge sosiolog Marit 

Haldar er det en ideologi som ligger bak hvordan vi er rundt barn og oppfatter dem. Når en 

journalist for eksempel skal produsere en avisartikkel for barn vil deres syn på barn være med 

å forme det endelige resultatet som publiseres til slutt (Hake 2006: 19). Slik som sosiolog Ivar 

Frønes sier det er det også viktig å huske at «Det handler om hvordan barn leser TV og 

hvordan TV-skaperne forestiller seg barnet.» Med andre ord er barnets oppfattelse og 

forståelse om en avisartikkel med på å forme hvordan den blir, men også hvordan journalisten 

selv tror at barnet er. Og når medieutviklingen endrer seg, endrer også medieninnhold rettet 

mot barn seg (Hake 2006: 17). 

Forskerne Cary Bazalgette og David Buckingham mener at barndommen ofte kan virke litt 

fjern selv om alle har vært et barn en gang selv. 

Childhood is often seen as another world. Although it is a world we have all visited, it has 

become inaccessible to us an ‘essence’ of childhood that is unknowable, mysterious, even 

magical. We can only recapture it vicariously, through the imagination and, perhaps more 

commonly, through accepted and conventional ideas of what constitutes childhood (Bazalgette 

& Buckingham 1995: 1).  
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I Med fjernsynet i barnets tjeneste – NRK-fjernsynets programvirksomhet for barn på 

60- og 70-tallet skriver Eva Bakøy at hun forstår Bazalgette og Buckingham sine 

uttalelser som at all type kommunikasjon styres gjennom stereotypier man har. For 

eksempel stereotypier for hva eller hvordan et barn er og oppfører seg (Bakøy 2000: 

34). Dersom vi ser på produksjon av nyheter for barn slik som David Buckingham 

presenterer det så blir teksten preget av en voksen konstruksjon, men også de voksnes 

minner fra egen barndom (1995: 47). Tekster som er laget for barn blir ofte en del 

preget av stereotypier enn hvor i livet barnet faktisk befinner seg (Bakøy 2000: 414).   

2.2 Barn og unge får mer plass i avisene 

Ifølge en undersøkelse gjort på 50-tallet og frem til 2009 komm det frem at barn har med 

tiden fått større plass i avisene (Elvestad & Fogt 2010: 64). Nærmere 2000-tallet merket man 

en nedgang i barns avislesing, og for å unngå avisdød ble det rettet mer fokus på nyheter om 

og for barn. Nedgangen i barn og unges avislesing viste seg også å være en fare for 

demokratiet, og nå finnes det flere ungdomsredaksjoner eller barne- og ungdomssider i aviser. 

Aftenposten har for eksempel ungdomssider «Si ;D» (Elvestad & Fogt 2010: 65). Etterhvert 

har det blitt gjort større satsinger på barn og nyheter. Både Aftenposten og Bergens Tidende 

inkluderte unge gjennom «Si ;D» som nevnt over og «BTbatt», og det viser seg at barn liker å 

lese om andre barn og unge (Bjørnstad, 2011). Her har Aftenposten og BT tatt steget videre 

som tidligere nevnt med hver sin junior-satsing: Aftenposten Junior (Henriksen, 2012) og BT 

Junior (Nyman, 2016). 

Ifølge Elvestad og Fogt er det gutter som er de dominerende kildene i aviser. Fra 1959 og 

frem til 2009 har plassen til jenter i aviser økt, men det er fortsatt guttene som får mest plass. 

Likevel er også en del saker der begge kjønnene dominerer og får like stor plass (2010: 79). 

Barn med andre etnisiteter enn norsk har også etterhvert blitt mer synlig i avisene (Elvestad & 

Fogt 2010: 80). De fleste barna dukker opp i aviser som kilder i sportssaker, men også i 

artikler om politikk, skole og ulykker (Elvestad & Fogt 2010: 81-82). 

2.3 Tidligere forsøk med barneavis 

Allerede i 1987 ønsket Dreyers Forlag å gi ut en avis annenhver uke som skulle være for barn 

og unge i alderen 8 til 14 år (Aftenposten Morgen 18.07.1987). Men i en artikkel senere var 
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det fortsatt ikke bestemt om barneavisen skulle realiseres, fordi de var avhengige av støtte fra 

Kulturrådet for å kunne gi ut barneavisen (Aftenposten Morgen 18.11.1987).  

Aftenposten har også tidligere hatt en barneavis som het «Blekka». Den kom ut som en del av 

Aftenposten sin søndagsavis og blekkspruten Blekkulf var et kjent fjes for denne barneavisen 

(Aftenposten Morgen 05.09.1992). Med andre ord har det vært andre barneaviser tidligere, 

men Aftenposten Junior er den eneste barneavisen i eget bilag i Norge.  

Nordland Framtid laget en egen barneavis til forskningsprosjektet som presenteres i Barn 

leser avis der barn var eneste målgruppe. De er den eneste avisen i undersøkelsen som har en 

egen avis beregnet for barn, kalt Barnas Framtid (Sande 1991: 47). Ettersom det står 

«prøvenummer 4» i et utklipp av fremsiden i Barn leser avis er nok barneavisen bare en test i 

forhold til undersøkelsen (Sande 1991: 6).  

Barneavisen inneholdt leserbrev, tegninger, saker som handlet om barn eller artikler der en 

nyhetssak er presentert gjennom hvilke konsekvenser det kan ha for barn, der nyhetssakene er 

forenklet. Det som skiller barneavisen mest fra de andre avisene i undersøkelsen er at nesten 

alle artiklene fikk én eller flere stemmer. Slik var det ikke i de andre avisene. Forskerne 

understreker at det som er de mest aktuelle toppsakene i barneavisen ikke befinner seg på 

samme nivå som toppsakene i de andre avisene. Med andre ord kan toppsakene i 

«voksenavisene» virke som mer viktige enn de i barneavisen. Barna i undersøkelsen viste mer 

begeistring for barneavisen enn de andre avisene. På en annen side understreker boken at det å 

lage en barneavis ikke nødvendigvis garanterer for suksess, da med vekt på salg og det 

kommersielle. Her vil nok voksenavisene slå bedre an.  

Ut fra en journalistisk vurdering av den ene artikkelen, om FNs barnekonvensjon, sies det at 

det viser godt igjen at barn er mottakergruppen. Dette kommer tydelig frem på grunn av 

språket, ulike forklaringer og formuleringer, bildet er stort, bildet er av barn, det er bruk av 

symboler som piler, tar for seg et tema som handler om barn og som er interessant for barn 

(Sande 1991: 47-49). 

2.4 Nyheter på ulike plattformer 

For barn i dag er det en helt vanlig å koble seg til på nettet enten man er på skolen, ute i byen 

eller hjemme. Man kan ikke skjære alle over én kam og si at alle bruker Internett, men selve 

Internett-bruken har økt veldig siden 90-årene og tilgangen er blitt stor (Sundin 1999: 57). 
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I Norge bruker de fleste barn og unge Internett, og nettopp nettet er en av årsakene til at unge 

ikke leser papiraviser så ofte lenger. Nettaviser står også bedre til forventningene om en kjapp 

og hyppig nyhetsoppdatering så fort det skjer noe. Ved en papirutgave må man vente og 

nyheten kan allerede være gammelt nytt neste dag (Bjørnstad, 2011)   

I Norge i 2014 ble det gjennomførst en undersøkelse av Ipsos MMI, der barn og unges 

medievaner blir presentert. Spørreskjemaundersøkelsen inkluderte cirka 2000 barn og unge i 

alderen 9-16 år (Medietilsynet 2014: 7). Der kom det frem at barn og unge har generelt en 

interesse for nyheter, men det varierer selvsagt i hvilken grad de er interesserte. Rundt en 

fjerdedel fortalte at de følger nyheter daglig, men at de velger ulike plattformer for hvor de 

leser nyhetene. Kun fem prosent fortalte at de leser nyheter i avisene hver dag, 17 prosent 

leser nyheter i papiraviser noen ganger i uken, 38 prosent leser aviser men ikke så ofte og hele 

41 prosent svarte at de ikke leser nyheter i papiraviser. Den plattformen de fleste bruker for å 

lese nyheter hver dag er mobilen og TV, begge på 25 prosent, og rett etter med 21 prosent 

kommer nettbrett, og så 20 prosent på PC (Medietilsynet 2014: 31). 

I en annen undersøkelse fra 2016 gjennomført av Sentio Research Norge har nesten 3000 barn 

og unge svart på spørreskjema om deres medievaner (Medietilsynet 2016: 11). Ifølge 

rapporten er Internett den plattformen barn og unge bruker mest for å få tilgang på nyheter. 

Bruken av TV og avislesing avtar og bruken av Internett for å lese nyheter øker med alderen 

(Medietilsynet 2016: 6-7). 

Bare ni prosent sa at de leste nyheter i papiraviser «en eller flere ganger om dagen», 18 

prosent fortalte de leser nyhetene «en eller flere ganger i uken» i aviser, 22 prosent leser «en 

eller flere ganger i måneden, men 15 prosent leser nyhetene «en eller noen ganger i året» og 

11 prosent leser papiraviser «sjeldnere enn en gang i året». Hele 25 prosent av deltakerne i 

undersøkelsen svarte at de aldri leser nyhetene i papiraviser. På en annen side svarte 27 

prosent at de ser nyheter på TV hver dag og hele 37 prosent at de leser nyheter på Internett 

hver dag. Dette gjør barna og ungdommene gjennom PC, nettbrett og mobil (Medietilsynet 

2016: 34). 

Appen Snapchat har også den siste tiden blitt en plattform for nyheter. Her er det mulig å 

legge til ulike mediehus som venn og få nyheter i «My story» eller å lese nyheter i 

«Discover» der videosnutter, bilder og tekst publiseres med ulike visuelle effekter. Av norske 

mediehus er det bare VG som befinner seg på «Discover», og de hadde hele 187.000 brukere 
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den første dagen. Det viste seg også at VG sin plass i «Discover» strakk seg ut til et ungt 

publikum der hele 38 prosent av brukerne var under 17 år (Lunde, 2017). Ungdommer som 

Morgenbladet har snakket med i artikkelen om nyheter på Snapchat tror ikke at dette er noe 

som mange kommer til å bruke som en nyhetsplattform lenge. De sier også at de har 

forståelse for at mediebransjen bruker snapchat for å fremme nyheter, men de ønsker ikke at 

mediene skal endre stil bare fordi de er på Snapchat og at det kan virke litt barnslig og 

useriøst når mediene bruker emojis. Journalister ønsker å følge med i tiden, og Jill Walker 

Rettberg som er professor ved Universitetet i Bergen mener det er viktig at medier er tilstede 

der leserne er for å ikke bli mindre viktige for barn og unge (Lunde, 2017). 

2.5 Samfunnsoppdrag 

Journalistikk defineres ofte slik som Svein Brurås definerer det i boken sin Etikk i 

journalistikk: «Journalistikk er aktuell og sannferdig formidling av fakta og synspunkter, 

lettfattelig presentert av en uavhengig redaksjon eller journalist» (NOU 1996:12, 1996). 

Pressen omtales ofte som den fjerde statsmakt og at deres oppdrag er å fungere som en slags 

vakthund for det som er de tre ordinære statsmaktene: den lovgivende, den utøvende og den 

dømmende statsmakten (Roppen & Allern 2010: 12-13). Den lovgivende statsmakten er det vi 

kjenner igjen som Stortinget i Norge (Berg, 2014), den utøvende makten er regjeringen 

(Thorsen, 2014) og den dømmende statsmakten er hos domstolene (Holmøyvik, 2014). 

På midten av 40-tallet la amerikanske Hutchins Commission frem en rapport om hva som er 

journalistenes samfunnsoppdrag. Ideen om hva som er oppdraget til journalistene har ikke 

endret seg mye i det siste og kommisjonene la frem noen krav i rapporten sin A free 

responsible press for hva journalistene burde gjøre for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Disse 

punktene lyder (fritt oversatt fra engelsk): 

- Fortelle om dagens hendelser på en måte som er forståelig, intelligent omfattende og 

sannferdig. 

- De skal være et forum der ulike personer eller perspektiver kan utveksle kommentarer 

og komme med kritikk. 

- Vise et representativt bilde av de ulike gruppene i samfunnet. 

- Kunne presentere og avklare ulike mål og verdier i samfunnet. 

- Gi full tilgang til dagens intelligens. 
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Disse punktene har også møtt kritikk fordi det kan være ulike syn på hva som er 

samfunnsoppdraget til pressen og hva som blir sett på som plikter eller rettigheter til 

journalistene. Men likevel er punktene som er presentert over noe som ofte går igjen i 

definisjonen av samfunnsoppdraget og de forventninger folk har til pressen (Bjerke 2010: 69-

71). 

For å kvalitetssikre innholdet slik at det som publiseres er riktig er kildekritikk viktig. 

Personen som uttaler seg må være til å stole på, og det må kunne bekreftes at det 

vedkommende sier er fakta. Både avsenderen og informasjonen som kommer frem må 

fremstå som troverdig for å bli trodd. Derfor kan man si at dersom det er flere kilder med, så 

kan det regnes som kvalitet (Orgeret, 2017). Er det for få kilder kan troverdigheten rundt det 

som blir presentert svekkes. Men bruk av én kilde kan også vise at journalisten har kunnskap 

på området fra før, og at kilden har kompetanse om temaet slik at det han eller hun sier 

fremstår som troverdig og sannferdig. Mange kilder trenger ikke nødvendigvis bety kvalitet 

(Allern 2001: 162-163). 

Ofte er det typiske elitekilder som kommer til orde i avisartikler. Eksempler er sjefer, 

politikere, eksperter, ledere, trenere, politiet og rettsvesenet (Allern 2001: 170-171). Men det 

kan også være god kildekritikk å la andre som ikke ofte uttaler seg i media få komme til orde. 

(Orgeret, 2017). Som for eksempel «vanlige folk» som ikke representerer en organisasjon 

eller stilling, deltakere på et arrangement og skoleelever (Allern 2001: 173). 

Vær varsom plakaten kan også gå under forklaringen av hva som er pressens 

samfunnsoppdrag ettersom dette er etiske retningslinjer journalister må tenke på når de jobber 

med saker. Vær varsom plakaten vil bli mer utdypet i neste delkapittel. 

2.6 Vær varsom plakaten 

Vær varsom plakaten, eller VVP som den ofte blir kalt, består av flere punkter med etiske 

normer for den norske pressen. VVP ble tatt i bruk første gang i 1936, men har blitt revidert 

hele 12 ganger siden 30-tallet. Hele plakaten tar for seg en felles oppfattelse om blant annet 

hvilke publiseringsregler som gjelder for nyheter på nett, i avis, i radio- og på TV-sendinger, 

hva som er pressens samfunnsrolle, hvordan man skal verne sine kilder og hvordan 

journalistene skal vedlikeholde sin troverdighet (Pressens faglige utvalg, 2017). 
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I det første punktet «Pressens samfunnsrolle» er det fem ulike underpunkter som beskriver 

mer hva som er samfunnsoppdraget deres. Noen av punktene her går også igjen fra punktene 

som er presentert i delkapittelet over «Samfunnsoppdrag». For eksempel  fra punkt 1.2 og 1.4 

går noen av punktene fra Hutchins Commisson sin rapport om pressens samfunnsoppdrag. 

Punkt 1.2 i Vær varsom plakaten lyder: 

«Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har 

et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.» 

Punkt 1.4 i Vær varsom plakaten lyder slik: 

«Det er pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige 

forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin 

samfunnsrolle» (Pressens faglige utvalg, 2017). 

Når det publiseres nyheter for barn i Aftenposten Junior er det også naturlig at en del av 

kildene vil være barn som uttrykker seg i offentligheten. Da er det områder journalistene 

spesielt må være obs for å ikke gå over streken for hva som er greit og ikke.  

I punkt 4 i Vær varsom plakaten finner vi publiseringsreglene. Under punkt 4.8 kan vi lese om 

hvilke hensyn en journalist som intervjuer barn må ta. I punktet heter det at: 

«Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen 

kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns 

identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.»  

Å skrive om barn i nyheter krever mer beskyttelse og Vær varsom plakaten er med på å gi 

retningslinjer for journalistene om hvordan de kan formidle nyheter til dem, inkludere barn i 

nyhetssakene men fortsatt også beskytte dem.  

For å fenge barneleserne med barnenyheter bør også en del av kildene være barn som uttaler 

seg. Barn har også ytringsfrihet ifølge Pressens faglige utvalg (PFU). Men journalister og 

redaktører må ikke publisere noe som kan virke krenkende, si noe om personlige eller private 

forhold eller dersom barn sier noe som kan få konsekvenser (Øy 2013: 260). Journalistene må 

ta de etiske beslutningene. Og ingen barn skal tvinges til å uttale seg om en nyhetssak, men de 

har lov til å uttale seg (Øy 2013: 258). Man regnes ikke som myndig før fylte 18 år, men 
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ifølge den internasjonale barnekonvensjonen skal barn ha en innflytelse som øker med alderen 

og deres modenhet (Øy 2013: 259-260). 

2.7 Dagsorden og nyhetskriterier 

Begrepet «dagsorden» vil si en rekkefølge av saker som en gruppe skal jobbe etter. 

Dagsorden går under ordet «agenda», og journalister eller media er kjent for å være 

agendasettere (Schwebs & Østbye 2007: 236). Som oftest vil man si at journalister og media 

setter dagsorden for publikum. Temaer satt på dagsorden av medier, gjennom for eksempel 

aviser, kan ha stor påvirkning slik at vi tar temaet med oss videre og gjerne diskuterer det med 

kolleger på jobb. Men det kan også gå andre veien. Interessen for en sak eller et tema kan 

også starte som et samtaleemne blant elever i en skolegård og dermed havne i medias søkelys 

(Schwebs & Østbye 2007: 236).   

For at temaer og hendelser i det hele tatt skal havne på dagsorden bør de som regel oppfylle 

noen nyhetskriterier. På midten av 60-tallet var nyhetskriteriene mindre konkrete, og veldig 

mange. Samfunnsforskerne Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge presenterte i en artikkel i 

1965 åtte forskjellige punkter, eller faktorer, for nyheter. Disse åtte kriteriene sier at dersom 

hendelsen skal fremstå som en nyhet og havne på dagsorden så bør den: 

- forholde seg til et tidsperspektiv som mediene kan arbeide med 

- være tydelig og enkelt forklart 

- bety noe for leseren 

-  samsvare med det leseren forventer 

- også overraske leseren med noe uventet 

-  befinne seg i nyhetsbildet en stund 

- variere  nyhetsinnholdet selv om det er samme sak. 

Senere la Galtung og Ruge også til fire ekstra nyhetskriterier som var viktige for Norge og 

Norden. For å øke sjansen for at hendelsen var en sak som kom på trykk i avisen burde eller 

kunne den også inneholde en eller flere av disse kriteriene: 

- handle om elitenasjoner med stor makt og påvirkning 

- presentere elitepersoner som for eksempel sjefer 

- kunne personifiseres 

- kunne innebære negative konsekvenser. 
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I ettertid er nyhetskriteriene forkortet og forenklet til det vi i dag kaller for VISAK eller 

enklere forkortet: KVISA. Videre i oppgaven vil uttrykket KVISA bli brukt, og dette er hva 

forkortelsen står for: 

- Konflikt det skal være to motsetninger som presenteres i saken. For eksempel to 

personer som ikke er enige om et tema. 

- Vesentlighet  saken som presenteres skal være nyttig eller gi kunnskap for leser og 

samfunnet. 

- Identifikasjon  saken skal være nær leseren. For eksempel fra lokalmiljøet eller noe 

man bryr seg om sosialt. 

- Sensasjon  Temaet skal være oppsiktvekkende og skille seg ut. 

- Aktualitet  Nyheten skal være noe som skjer akkurat her og nå (Bruås 2012: 26-27). 

Alle punktene i KVISA trenger ikke forekomme for at det skal være en nyhet, men kriteriene 

kan fungere som en slags pekepinne på hva som er viktig at en sak inneholder for at det skal 

bli en nyhet som får oppmerksomhet og regnes som viktig. Ifølge boka Nyhetsvurderinger 

kan nyhetskriterier fungere som en veiledning for hvilke nyheter man skal velge å presentere, 

eller hvordan en nyhet skal presenteres (Bruås 2012: 28). Med andre ord fungerer 

nyhetskriteriene som en pekepinne i utvelgingsprosessen av hvilke saker som skal på trykk og 

hvilke som ikke tas med. Dersom en sak inneholder flere av nyhetskriteriene kan det være 

større sjanse for at denne saken kommer på trykk foran, eller i stedet for, en annen sak som 

ikke inneholder så mange nyhetskriterier. 

2.8 Visuell kommunikasjon 

Bilder, farger og ulike grafiske elementer kan være viktig å inkludere i aviser dersom barn 

skal ha lyst til å stoppe opp på siden og lese hva som står til bildet. Visuelle tegn, eller bilder, 

kan ha en mening alene, men når det er publisert i en avis står bildet alltid til en tekst. 

Hvordan leserne av Aftenposten eller Aftenposten Junior velger å tolker bildene avhenger 

derfor av teksten som bildet står ved. Dette kan være alt fra bildetekster, overskrift, 

brødteksten og til all form for grafiske elementer av piler, diagrammer, figurer og faktabokser 

(Bjerknes 2012: 27). Teksten på trykk i aviser er med på å begrense tolkningen et bilde gir 

gjennom det som står i tittelen, ingressen og brødteksten. Det kan også være motsatt: bildet 
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kan også trekke oppmerksomhet mot teksten, ettersom et bilde som regel er det første man 

legger merke til (Bjerknes 2012: 27). 

Bilder, tittel, bildetekst og ingress er som regel det første en leser legger merke til i en 

avisartikkel. Og for mange mennesker, både voksne og barn, henter de inn det viktigste 

informasjonen gjennom bilder, bildetekster og titler. I noen tilfeller er dette også den eneste 

informasjonen de får med seg fordi de ikke ønsker å lese videre på saken (Nordström 1986: 

28). For at leseren skal bli værende på sidene må noen av disse elementene fenge leseren, 

ellers er muligheten stor for at leserne blar videre (Gynnild 1990: 42). Og ifølge to 

designeksperter, Turnbull og Baird, er det fargene som fanger blikket først. Både fargene i 

bildene, overskrifter og i det grafiske. I tillegg til å trekke oppmerksomhet kan farger også 

gjøre saken enklere å lese eller legge en form for stemning til saken og hvordan man velger å 

forstå artikkelen. (Gynnild 1990: 175). 

Dersom det brukes mye farger i diagrammer, kart, faktabokser og i bildet vil dette stå i 

kontrast til teksten som står sort på hvitt. Og fargene gir ulike stemninger og følelser til 

artikkelen. Blåfargen kan virke avslappende for leseren og symbolisere alvor eller fornuft. 

Rødt og gult er to farger som kan virke veldig dominerende og trekker til seg oppmerksomhet. 

Rødt kan også symbolisere sinne og glede, mens grønn gir ro og harmoni (Gynnild 1990: 177-

178). Ved å bruke farger i avisartikler kan dette også være med på å styre blikket til leseren 

der avsenderen ønsker, fordi blikket retter seg mot fargene (Gynnild 1990: 179). Så dersom 

det er viktige ord som skal understrekes i for eksempel overskriften kan en visuell funksjon 

være å ha tittelen i en annen farge enn sort. Da blir dette noe av det første leseren får med seg. 

2.9 Hva interesserer barn? 

Det som interesserer barn i aviser er nyheter som presenterer noe dramatisk som har skjedd, 

rare eller merkelige hendelser, det som skjer ute i den store verden og ellers det som skjer der 

de bor eller bruker tiden sin. Barn vil aller helst lese om sport, vitser og tegneserier (Elvestad 

& Fogt 2010: 51). 

I en undersøkelse presentert i Barn leser avis skulle skolebarn lese i aviser. Blant annet 

Drammens Tidende, Varden og Sunnmørsposten. Etterpå ble de spurt spørsmål til det de 

hadde lest og hva som interesserte dem og ikke (Sande 1991: 2). Spesielt saker som tar for seg 

bokstaven I fra KVISA, identifikasjon, er interessante for barn, fordi her får de kjenne på 
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nærheten av saken og det er ofte saker de kan leve seg inn i. Artikler som handler om barn på 

samme alder som de selv er også saker som er i interessegruppen for barn (Sande 1991: 10). 

Ofte kan barn også vise interesse for saker som blir prioritert i avisen og som presenteres som 

viktige, tegneserier er veldig populært å lese, programoversiktene for hva som går på TV, 

saker som er dramatiske. I undersøkelsen fra Barn leser avis kommer det frem at barn også 

liker å lese saker som får dem til å le, saker som har allmenn betydning, artikler som kan lære 

dem noe og såkalte «kose-saker» som tar for seg noe hyggelig. Selvsagt dersom barna har 

egne interesser som for eksempel musikk, langrenn, teater, dyr eller lignende så er dette 

artikler de kjapt interesserer seg for på grunn av temaet i artikkelen (Sande 1991: 13-16). 

Hva interesserer ikke barna i aviser? I samme undersøkelse som nevnt ovenfor kom det frem 

at barn ikke viser interesse for saker som de synes er kjedelige, dersom teksten er vanskelig 

presentert og de ikke forstår hva de leser, dersom saken ikke gjelder dem, at saken ikke 

presenterer noe nytt og de har hørt det før eller at temaet i artikkelen ikke interesserer dem på 

noen måte. Noen av barna i undersøkelsen nevner spesielt at det brukes mange «voksenord» 

som gjør at de ikke klarer å følge med i saken, de kunne ikke nok om temaet fra før til å 

skjønne hva som ble presentert eller at saken er «voksent skrevet» (Sande 1991: 16). 

2.10  Sensitiv mottakergruppe? 

Ifølge en stor undersøkelse gjennomført av EU Kids Online i 2010 ble hele 25 000 barn fra 9-

16 år i ulike land i Europa intervjuet. Her kommer det frem at barn er redd for å treffe på 

nyheter på nett, eller nyhetsrelatert innhold. Førsteamanuensis Elisabeth Staksrud ved 

Universitetet i Oslo sier i et intervju med Apollon at over halvparten av barna svarte at det var 

nyheter som skremte de mest på nett (Vogt, 2015). Videoer om trafikkulykker, terror, 

halshugging eller mennesker og dyr som har det vondt er noe av det som går igjen i svarene 

fra barna om hva som er ubehagelig for dem å se på. Når barn har en stor tilgang inne på 

nettet er det lettere å komme over nyhetssakene som har støtende innhold, eller nettsider som 

ikke sensurerer bilder eller videoer fra brutale hendelser. 

Også aviser har stoff som er relatert til barn enten de vil det eller ei. Forsiden til avisene står 

synlig i butikkhyllene ved kassen og er tilgjengelig for barn til å se eller lese på. Barn er, eller 

kan være, sårbare for medieinnholdet i aviser, og spesielt dersom sakene handler om barn og 

unge. Flere barnepsykologer har vært med på å sette retningslinjer sammen med UNICEF , 
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Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i forhold til hvordan saker på forsidene skal 

presenteres. De tre punktene lyder slik: 

1.) Alle aviser har en barneside – det er avisens forside. 

2.) Når barn skremmes av forsidenyheter trenger foreldrene hjelp og råd om hva de skal si for 

å dempe barnas frykt og bekymringer. Avisredaksjonene bør ta et mer aktivt ansvar ved å 

trykke faglige veiledninger til foreldre. 

3.) Barnekonvensjonen krever at vi beskytter barn mot skremmende nyheter (artikkel 17e) 

(Elvestad & Fogt 2010: 131-132). 

Artikkel 17 i Barnekonvensjonen tar for seg barn og massemedia. Her kommer det frem at 

massemedier spiller en viktig rolle og at man skal jobbe for at barn har tilgang til informasjon 

som dekker både Norge og resten av verden. Artikkel 17 e lyder slik: 

«Oppmuntre utvikling av egnede retningslinjer for å beskytte barn mot informasjon og stoff 

som er skadelig for barns velferd, idet bestemmelsene i artiklene 13 og 18 tas i betraktning.» 

 

Artikkel 13 tar for seg barnets ytrings- og opplysningsfrihet. Her kommer det frem at barn har 

rett til ytringsfrihet, og et barn skal få lov til å oppsøke, motta eller meddele opplysninger. 

Barnet skal også ha frihet til hvordan han eller hun ønsker å uttrykke sin ytringsfrihet. De 

eneste begrensningne som må settes er dersom det bryter lover, går ut over andres rettigheter 

eller omdømme, nasjonal sikkerhet, ikke er moralsk eller at det går ut over helse og offentlig 

orden. Artikkel 18 handler om oppdragelse og oppfostring som sier at begge foreldre har et 

felles ansvar for barnets oppdragelse og slik barnet utvikler seg. Det som er til barnets beste 

skal plasseres i høysetet og prioriteres. (Barneombudet 24.10.2016). 

Når man diskuterer hvorvidt barn skal ta del i det som skjer eller bare «la barn være barn», 

kan det være vanskelig å sette et skille på hvor og når barn skal beskyttes eller om de tidlig 

skal lære seg å bli eksponert for for eksempel reklame og nyheter som at de blir bedre rustet 

mot det. Er de så sensitive som de ofte fremstår eller tåler de og ønsker de å ta del i det som 

noen kan mene er et skummelt tema. 

Ser vi på artikkel 13 om ytringsfrihet fra Barnekonvensjonen kan det tolkes som at barn 

absolutt har rett til informasjon og ikke bør beskyttes i en alt for høy grad (Johansson 2003: 
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14-15). Tekster som produseres for barn bør også kunne gjøre barna forberedt til å takle en 

verden og virkelighet som ikke bare er enkel. Det som publiseres bør ikke bare være 

kontrollert slik at voksne har kontroll på hva et barn skal få se, lese eller vite noe om (Bakøy 

2000: 36). 
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3 Metode 

 

I undersøkelsen tas det i bruk tre forskjellige metoder: kvantitativ innholdsanalyse, 

tekstanalyse og kvalitative intervju. Disse metodene skal tas i bruk for å svare på 

problemstillingen: «Hva karakteriserer nyheter for barn i forhold til nyheter for voksne?» Den 

kvantitative innholdsanalysen skal se på det overfladiske og ulike elementer i et større bilde. 

Tekstanalysen skal gå mer i dybden på hvordan nyhetene blir kommunisert til barn i forhold 

til voksne og hva journalistene utelater og hva de tar med. For eksempel ordbruken i 

brødtekst, bildene som publiseres, og hvordan saken fremstilles. De kvalitative intervjuene 

med journalister som har laget sakene fra materialet skal ta for seg hvorfor en sak ser ut slik 

som den gjør, hvilke valg journalistene har gjort og deres tanker rundt nyheter for barn. Her 

kan det ligge mange valg bak arbeidet som jeg ikke vil finne ved bruk av tekstanalyse og 

kvantitativ innholdsanalyse. 

Når flere metoder brukes i samme forskningsprosjekt kalles det en metodetriangulering. I 

dette tilfellet er tre forskjellige metoder satt sammen for å hente inn nødvendig data. 

Metodetriangulering vil si at man ser på sosiale fenomener fra forskjellige synspunkt og 

synsvinkler. Her brukes det som Hilary Arksey og Peter Knight definerer som en metofisk 

triangulering. Da brukes flere metoder for å dekke hele området. Der en metode ikke strekker 

helt til, kan man kompensere med en annen metode som dekker området som mangler 

(Østbye, Helland, Knapskog & Larsen 2007: 120).  

Ved å sette sammen forskjellige metoder kan det gi fordeler som at den er med på å styrke 

funnene i prosjektet, metodene kan støtte seg på hverandre og bli mer troverdige eller det kan 

gi interessante funn dersom metodene gir ulike svar (Østbye et al. 2007: 20). 

Metodertriangulering er også med på å styrke validiteten til oppgaven (Østbye et al. 2007: 

120). Validitet vil si gyldighet og dreier seg om troverdighet (Østbye et al. 2007: 25). Det vil 

si hvorvidt man forholder seg til det man ønsker å utforske og dets gyldighet til for eksempel 

problemstillingen (Østbye et al. 2007: 118).  

Mulige ulemper med en slik sammensetning av metoder kan være at det blir mindre omfang 

på hver metode på grunn av tid. Ved bruk av bare en metode kunne jeg for eksempel kodet 

mange flere aviser og tatt utgangspunktet i dem. Men for dette forskningsprosjektet har jeg 
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valgt metodetriangulering fordi jeg ikke ville fått svar på problemstillingen og alle 

underspørsmålene med bare én metode. 

3.1 Kvantitativ innholdsanalyse 

Dette er en objektiv analysemetode som tar for seg tekster i et større antall der forskere kan 

dataregistrere tekstenes innhold. En kvantitativ innholdsanalyse kan være med på å si noe om 

hvordan for eksempel artikler i norske aviser utvikler seg eller trekke sammenligninger 

(Østbye et al. 2007: 210-211). I denne oppgaven skal en kvantitativ innholdsanalyse brukes 

for å se på likheter eller ulikheter mellom avisartiklene i Aftenposten Junior og Aftenposten. 

Både hvordan sakene presenteres, hva de inneholder og ser ut, om de samme type sakene blir 

presentert i avisene og om mediebildet er det samme hos begge avisene. 

For å kunne sammenligne avisene brukes det en kodebok i forskningen som skal sortere 

innholdet i form av tema, hvilke kilder som er brukt, størrelse på sak, grafikkbruk, bildebruk 

og lignende (Østbye et al. 2007: 214).  

3.1.1 Utvalg og innhenting av materialet 

Kodingsenhetene for denne oppgaven er artikler i avisene Aftenposten Junior og Aftenposten 

fra seks forskjellige uker, med hovedvekt på tirsdagsavisene. Ved «artikler» menes store og 

små saker på trykk som inneholder alt fra nyhetssaker til reportasjer og mindre saker. I 

hovedsak skal alle nyhetsartikler i Aftenposten Junior kodes. Det vil si førstesidessakene, 

store artikler eller reportasjer på én til to sider, men også saker som dekker halve eller en 

kvart del av siden. I Aftenposten Junior vil det innebære sakene under vignett for blant annet 

«Nyheter jorden rundt», «Nyheter fra Norge», «Nyheter fra verden», «Sport», «Slik lever 

jeg», «Reportasje», «Si ;D» og «Kultur». Mindre saker og annet type innhold i avisen vil ikke 

bli tatt med i kodingen. Se eget punkt under «Unntak av kodingsenheter» for hvilke type saker 

dette gjelder og andre begrensninger. 

I Aftenposten legges det hovedvekt på store og små artikler i både del 1 og del 2 av avisen. 

Alle nyhetsartikler og reportasjer tas med i den kvantitative innholdsanalysen, og dersom en 

mindre sak eller notis speiler et likt tema som i Aftenposten Junior blir de også tatt med i 

kodingen. Temaene i kodingsenhetene kan romme både politikk, økonomi, utenriksstoff, 

sport, kultur og miljø. Vignettene som tas med i kodingen er blant annet «Innenriks», 
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«Utenriks», «Økonomi», «Sport», «Verden» og «Kultur». Her dukker det også opp mange 

nye vignetter for saker som oppstår underveis. Disse tas og med dersom det er artikler under 

vignetten eller kommentarer som ligner på artikler fra Aftenposten Junior. Det er ingen 

begrensninger for hvilke temaer som tas med og ikke, men det er valgt ut noen hovedtemaer 

som blir viktigere for oppgaven (Østbye et al. 2007: 214-217). 

3.1.2 Unntak av kodingsenheter 

Publikasjoner i Aftenposten Junior som inneholder innsendte spørsmål til avisen med svar, 

som for eksempel «Spør dyrlegen» eller «Spør Vera», blir ikke tatt med som enheter. 

Aktivitetssider med kryssord, vitser, tegneserier eller matoppskrifter eller publikasjoner under 

vignettene «Oi! Kult!» og «Dyrevenn» regnes heller ikke som kodeenheter. Disse 

publikasjonene er valgt bort fordi de ikke virker relevante for det hele nyhetsbildet som 

journalistene presenterer. Ifølge journalistene i Aftenposten Junior regnes de heller ikke som 

nyhetssaker. 

I Aftenposten er mindre B-saker eller notiser ikke inkludert med mindre de speiler samme 

tema eller sak som i Aftenposten Junior. Da har størrelsen ingenting å si for å regnes som en 

enhet. «Osloby», kommentarer, leserinnlegg og debatt tas ikke med i den kvantitative 

innholdsanalysen med mindre de tar for seg det samme temaet som Aftenposten Junior har 

skrevet om. Det blir lagt hovedvekt på nyhetsbildet som presenteres i Aftenposten Junior og 

at dette skal sammenlignes med Aftenposten. Derfor kan en liten notis i Aftenposten bli med 

hvis den ligner på en sak i Aftenposten Junior eller tar for seg samme temaet. Dette er fordi da 

kan det være med på å si noe om prioriteringen av, eller viktigheten rundt, en sak. For 

eksempel dersom et tema er presentert som en to-siders artikkel i Aftenposten Junior, men 

bare som en liten B-sak eller en notis i Aftenposten, kan det si noe om viktigheten av saken 

og hvem den er viktig for. 

3.1.3 Valg av variabler 

Variablene jeg har valgt ut skal svare på problemstillingen om hva som karakteriserer nyheter 

til barn i forhold til nyheter for voksne, hvordan nyhetssakene skiller seg fra Aftenposten, 

eller om de er nokså like. Variabel 1 til variabel 3 tar for seg generell informasjon som hva 

tittelen er, datoen artikkelen er publisert og hvilken avis den er publisert i. Disse variablene er 
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tatt med for å gi en oversikt over hvilke saker og aviser det er, og for at det skal være lettere å 

finne tilbake til saken senere dersom nødvendig.  

Variabel 4 til 11 sier noe om hvilke type kilder som blir brukt. Formålet med disse 

kategoriene er for å kunne se forskjellen på bruk av voksne og unge kilder, og hvem som 

presenterer stoffet eller blir representert i saken. Variabel 6 «Foreldre/voksen» vil dekke 

kilder som er foreldre, «mannen i gata» og ansatte i en bedrift dersom det ikke passer inn på 

andre variabler. På variabel 9 «Kjendis» får kildene verdi «Ja» dersom det er en anerkjent 

person som defineres som kjendis. Selv om politikere er kjente ansikter så plasseres de ikke 

under variabel 9, fordi de har en egen variabel: V7 «Politiker». Under variabel 10 «Annet» 

havner de kildene som ikke kan plasseres på noen av de andre, men det viser seg at V10 

«Annet» for det meste dreier seg om skriftlige kilder. For eksempel informasjon fra NTB eller 

fakta henter fra Wikipedia eller Store norske leksikon. 

Variabel 12 vil svare på hvilken type sjanger saken er: artikkel, kommentar, leserbrev, notis, 

faktasak, enquete eller for eksempel en profil. Disse kategoriene vil være viktige for å si noe 

om omfanget på saken, hvem som har lagt frem temaet og hvordan den er presentert: kort 

eller mer grundig. Kategori 5 «Fakta» regnes som en faktabasert artikkel der det ofte ikke er 

med noen tydelige eller siterte kilder, men det kan også være muntlige kilder med. 

I variabel 13 blir vi mer presentert for hvor stor plass saken faktisk har fått på trykk. Dette kan 

også gi svar på hvor viktig saken fremstilles ut fra størrelsen. Her vurderte jeg å bruke 

spaltecentimeter, men det var enklere å bruke størrelse av siden for effektivitet under 

kodingen. Det er heller ikke viktig for forskningen å vite den eksakte lengden eller størrelsen 

på saken i centimeter, derfor ble kategoriene forenklet. 

Variabel 14 som tar for seg tematikk i nyhetssaken skal kartlegge hvilke type temaer som 

presenteres i avisene. Hvilke typer temaer som ofte kommer på trykk, og hvilke som sjeldent 

eller aldri publiseres i avisene. Her dukket det opp nye kategorier som jeg trengte underveis 

mens jeg tok pilot av kodeboken for å sjekke om den dekket det jeg ville ha svar på. Det var 

vanskelig å klare å dekke alle typer tema ettersom det dukket opp nye underveis eller at noen 

saker kunne defineres under flere temaer. Derfor ble det enten valgt en passende kategori for 

saken, eller så ble saken plassert på kategori 99, «Annet», dersom ingen passet. 

Variabel 15 forteller oss om nyheten eller temaet i nyhetssaken befinner seg i både 

Aftenposten og Aftenposten Junior. Under piloten og selve kodingen kom det frem at samme 
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temaet ofte kunne være like, men at de ikke var presentert på samme måte. Derfor er ikke 

kategoriene bare «Nei», «Ja» eller «Vet ikke».  

På V16 er det ingen kategorier fordi sidetallet bare skrives direkte inn i Excel der 

kodingsmaterialet lagres. Sidetallet kan si noe om viktigheten og aktualiteten til nyhetssaken, 

og hvordan den prioriteres. Både Aftenposten og Aftenposten Junior kjører samme type 

oppsett med aktuelle nyheter på de første sidene, både innenriks og utenriks. Lenger ut i 

avisene kommer «myke» saker som reportasjer, magasinstoff og aktivitetssider. 

Bildebruk på variabel 17 skal presentere hvilke forskjeller, eller likheter, det er i bildebruken 

til en sak, og hvor mange bilder som faktisk brukes. I variabel 18 sier kategoriene noe om 

størrelsen på bildene. Er bildebruken like stor i Aftenposten Junior og Aftenposten? Og hvor 

stor plass på avissiden får bildene? Kategori 9 «Annet» på variabel 18 betyr som regel at 

bildene dekker mer enn én side. Her settes bildene sammen for å se hvor stor plass de tar 

totalt, mens variabel 17 sier noe om hvor mange bilder det er. Med andre ord trenger ikke et 

bilde dekke en hel side fordi det kan være to bilder som tar plass på en hel side tilsammen. 

Men dersom variabel 17 sier kategori 1 «Ett bilde», og variabel 18 sier 6 «1 side», så betyr det 

at bildet dekker en hel side. 

I variablene 19 til 27  rettes fokus mot grafikkbruk i nyhetssakene. For å finne kategorier til 

variablene her gikk jeg gjennom avisene for å se hvilken type grafikk som allerede ble brukt, 

og hva jeg trodde kunne bli brukt. Variabel 23 «Illustrasjonstegning» tar kun for seg 

tegninger, dersom det er et illustrasjonsbilde registreres det under Variabel 17 «Bildebruk». 

Variabel 27 «Annet» tar ofte for seg uthevet sitat, og annen grafikk som ikke verdisettes 

innenfor noen av de andre variablene. Grafikkbruken kan si noe om hvordan sakene 

presenteres: lettfatlig eller komplisert. Grafikken kan også si noe om hvor mye tid og energi 

journalisten har valgt å bruke på saken. Variabel 28 «Har journalisten vært ute i felt?» brukes 

også for å se på hvor mye krefter journalisten har brukt på saken. Har de dratt ut i felt for å 

lage nyhetssaken, eller er artikkelen laget kjapt på desken uten å dra fra lokalene? Noen av 

artiklene viser ikke tydelig hvordan journalisten har vært i kontakt med kilden, derfor er 

kategori 2 «For noen av kildene, ikke alle» og kategori 9 «Vet ikke» tatt med under variabel 

28.  

Fra variabel 29 til 34 tar kodeboken for seg hvordan utseende til sidene er satt opp: hvordan 

layouten er, og om artiklene inneholder det vanlige oppsettet for en avis med vignett, 
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overskrift, ingress, brødtekst, by-line eller annet. Disse variablene skal si noe om ulikheter 

eller likheter mellom Aftenposten Junior og Aftenpostens artikler på oppsett. Følger de denne 

typen layout slavisk hver gang eller er det brukt kreative eller forenklede løsninger? Variabel 

34 «Annet» registrerer for det meste dersom det er tatt med en mindre overskrift i tillegg til 

hovedtittelen. 

For å finne kategoriene har jeg sett i avisene og litteraturbøker. Layouten, eller avisens 

oppsett, kan si noe om hva det legges vekt på i de forskjellige aviser. Er det masse tekst som 

skal informere leseren, eller er det større fokus på store bilder som trekker oppmerksomheten 

og grafikk for å presentere fakta og informasjon på en mer lettfattelig måte? 

Variabel 35 er med for å gi en enklere oversikt på hva som tar størst plass i saken: bildene, 

teksten, grafikken eller flere kategorier sammen. Variabelen er med for å se om det er 

forskjell mellom avisene, eller om de egentlig gir cirka like stor plass til det samme. Kategori 

5 «Annet» brukes for det meste til saker der både bilder, tekst og grafikk får tildelt like stor 

plass i saken. 

Variabel 36 er lagt til i kodeboken for å se på hvilket kjønn journalistene har og om kjønnene 

er jevnt fordelt over avisene og tematikk eller om for eksempel bare menn skriver 

økonomisakene. Siste variabel, 37, er med i kodeboken for å gi en oversikt på hvilken vignett 

eller kategori artikkelen havner under i avisen. Tematikken kan for eksempel være 

«Økonomi», men vignetten «Sport» dersom saken dreier seg om økonomi og budsjett innen et 

idrettslag eller en idrettsorganisasjon. Vignett-variabelen gjør det også lettere å finne frem til 

artikkelen senere dersom det skulle være behov for det. 

3.1.4 Presentasjon av kodingsfunn 

Funnene fra kodingsenhetene vil bli presentert grafisk med ulike diagrammer som 

stolpediagram og kakediagram. Blant annet tematikk i de ulike avisene vil bli presentert i et 

kakediagram som visualiserer hvilket tema det skrives mest om (Østbye et al. 2007: 162-164). 

Under diagrammene vil det blir presentert bakgrunnsinformasjon til tallene eller prosentene 

som kommer frem, samt hvilke funn som har kommet frem i metodearbeidet. 
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3.1.5 Svakheter og styrker 

Svakheter ved bruk av kodebok og en kvantitativ innholdsanalyse er at den blir formet av 

begrensninger. Ved bruk av en slik metode kan viktig informasjon til koding og funn 

forsvinne fordi de ikke er en del av kodeenheten, eller at kodeboken ikke strekker til for å få 

med all informasjonen som egentlig finnes. Med andre ord viser en kvantitativ 

innholdsanalyse bare toppen av isfjellet, og ikke resten som er under overflaten. For å komme 

under overflaten må det brukes kvalitative metoder som går i dybden. Derfor brukes også 

metodene tekstanalyse og kvalitative intervju for å dekke det kodeboken ikke klarer samle 

opp av informasjon. 

Styrkene ved en kvantitativ innholdsanalyse er også nettopp at man får et overblikk på 

området man utforsker. Metoden kan også gi statistikk og gjøre informasjon om til tall. Å 

tallfeste informasjonen man finner og presentere den grafisk gjør funnene mer interessante, 

punktlige, oversiktlige og systematiske. Ved bruk av kvantitativ innholdsanalyse har man 

mange enheter som gir muligheten til å generalisere funnene fra kodingen. I kvantitative 

innholdsanalyser der man har sett på et utvalg, som i denne oppgaven, får man til slutt det 

som kalles en statistisk generalisering (Østbye et al. 2007: 233). 

3.2 Tekstanalyse 

Å gjøre en tekstanalyse vil si å dele opp en tekst og stille spørsmål til den og se nærmere på 

hver bit av teksten (Østbye et al. 2007: 68). Tekstanalyse er også en kvalitativ form for 

analyse av tekster (Østbye et al. 2007: 57). Det blir tatt i bruk en kvalitativ innholdsanalyse i 

denne oppgaven på noen artikler som handler om samme tema i Aftenposten Junior og 

Aftenposten. Ved bruk av tekstanalyse kan en gå dypere inn i tekstene og se på ulikheter og 

likheter ved samme sak eller tema, og avisene som presenterer dem. Det blir bruk en såkalt 

objektiverende lesermåte på saker med samme tema fra begge avisene. Det vil si at selve 

teksten og innholdet er i sentrum av analysen, og analysen skal ikke påvirkes av avsenderens 

meninger i den grad det er mulig (Østbye et al. 2007: 60). Avsenderen i dette tilfellet er 

journalistene som har laget saken, og grunnen til at det brukes en objektiverende analyse 

metode er fordi mesteparten av tekstanalysen til sakene fra Junior er gjort før intervjuene med 

journalistene har tatt sted. Da unngår jeg også at forskningen på noen måte blir påvirket av 

journalistenes meninger og forklaringer. Tekstanalysene av artiklene fra Aftenposten har blitt 

gjort i etterkant av intervjuene. 
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Ved bruk av tekstanalyse får oppgaven et innblikk i dybden på saker som ligner og hvilke like 

eller ulike trekk de har selv om det dreier seg om samme tema. Metoden er viktig for å kunne 

se hva som skiller Aftenposten Junior sine nyheter fra Aftenposten. En tekstanalyse vil også 

gi en mer kvalitativ eller mer detaljert forklaring på hvordan nyheter faktisk kommuniseres til 

barn og voksne og hvilke karakteriske trekk de har. 

Tekstanalysen gjennomføres med en analytisk interesse for det innholdsmessige. Jeg ser på 

hvordan temaet blir presentert med ordvalg, grafikkbruken, oppsett av layout, bildebruk og 

lignende (Østbye et al. 2007: 67). Analysen kan gi svar på om Aftenposten Junior for 

eksempel bruker mer plass til bilder og ordforklaringer i sine saker, og om Aftenposten består 

av mer tekstfokus. 

3.3 Kvalitative intervju 

Kvalitative intervju kan også kalles et samtaleintervju der personen som blir intervjuet skal 

informere forskeren. Personen, eller personene, som intervjues kalles derfor en «informant» 

(Østbye et al. 2007: 98-99). Det finnes tre forskjellige typer kvalitative intervju: ustrukturerte, 

semistrukturerte og strukturerte intervju. Ustrukturerte intervju er åpne i tema og har sjeldent 

definerte spørsmål klargjort på forhånd. I semistrukturerte intervju er temaet bestemt på 

forhånd og det er ofte en ferdig intervjuguide, men forskeren er åpen for å stille mulige 

oppfølgingsspørsmål. Strukturerte intervju tar bare for seg spørsmål som er laget på forhånd 

og har ikke med oppfølgningsspørsmål eller avsporinger (Østbye et al. 2007: 100). I denne 

oppgaven tas det i bruk semistrukturerte intervju der noen spørsmål er skrevet ned på forhånd 

av intervjuet. Noen spørsmål er skrevet allerede før selve innhentingen av data, og noen 

spørsmål er definert ut fra funnene i de to andre metodene. Som forsker og intervjuer velger 

jeg å være åpen for at informantene kan fortelle noe uventet slik at intervjuet kan ta en annen 

vending enn jeg først ventet. Hvis informanten forteller noe som er interessant vil jeg stille 

flere spørsmål rundt dette selv om spørsmålene ikke er blant de jeg allerede hadde klart.  

Det er vanlig å intervjue en person om gangen, og det har jeg valgt for mine kvalitative 

intervjuer (Østbye et al. 2007: 100). Siden journalistene jobber tilpasser jeg meg deres 

timeplan, og journalistene kunne stille til intervju på ulike tidspunkt, derfor ble det ikke 

gjennomført gruppeintervju.  
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Prøveintervju gjennomføres på forhånd for å forberede seg både som intervjuer og for å 

sjekke alt teknisk utstyr (Dalen 2011: 30). I dette tilfellet ble prøveintervjuet gjennomført 

mest for å sjekke det tekniske til intervjuet, men også for en gjennomgang av spørsmålene i 

intervjuguiden. Her ønsket jeg å sjekke om de kunne gi meg svar som var relevant til 

problemstillingen og endret spørsmålene der det var behov. 

En forsker må ha tillatelse fra informantene om at det er greit å oppsøke dem, og at de ønsker 

å stille til intervju (Dalen 2011: 31). Informantene ble kontaktet gjennom mail der jeg fikk 

godkjennelse for at de ønsket å stille til intervju, så avtalte vi tid og sted. Alle intervjuene ble 

gjennomført i bygget til Aftenposten. Ettersom det har blitt strengere sikkerhetskontroll der 

etter hendelsen ved 22. juli 2011, måtte jeg av avtale på forhånd for å komme inn i bygget. 

Informantene skrev også under på informasjonsskrivet jeg hadde med til intervjuet og skrev 

under på godkjennelse for intervjuet.  

Alle journalistene som intervjues har blitt gitt muligheten til å ta spørsmålene over mail 

dersom de ikke hadde mulighet til å møtes ansikt til ansikt, men alle hadde tid til å møte. 

Spørsmål og informasjonsskriv ble sendt på mail på forhånd slik at de kunne forberede seg og 

tenke på svarene ut fra artiklene jeg hadde basert spørsmålene på. Dersom intervjuet hadde 

blitt over mail ville det blitt tatt i bruk et strukturert intervju der spørsmålene er skrevet ned på 

forhånd og informanten, eller journalisten, svarer på spørsmålene (Østbye et al. 2007: 100). 

Her ville jeg ikke hatt mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål med mindre journalisten er 

åpen for å få nye spørsmål tilsendt etter første mail med svar var mottatt. 

Ved bruk av kvalitative intervju vil jeg kunne hente viktig  informasjon som ellers ikke ville 

kommet frem i de to andre metodene. Intervjuene vil gi svar på siste del av problemstillingen 

om hvorfor noe utelates eller tas med i en artikkel. Første del av problemstillingen om 

hvordan nyheter til barn kommuniseres vil også bli bedre begrunnet ved bruk av kvalitative 

intervju der journalistene selv kan forklare valgene de har tatt underveis. 

Informantene til det kvalitative intervjuet hentes bare fra Aftenposten Junior fordi avisen er 

såpass ny at de mest trolig har jobbet med «vanlige voksennyheter» i Aftenposten eller andre 

aviser tidligere. Journalistene har blitt valgt som informanter fordi de har laget sakene det 

forskes på i den kvantitative innholdsanalysen og tekstanalysen. De sitter på informasjon som 

jeg ikke kan hente ut fra det ferdige produktet som presenters på trykk. Blant annet om de 

beslutninger som har blitt tatt, regler som journalistene må følge internt fra sitt mediehus og 
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etiske konflikter som kan ha oppstått og endringer som har skjedd før det endelige resultatet 

er i trykken.  

Informantene har vært lette å nå gjennom mail i første omgang. De fikk tidlig beskjed om 

prosjektet som pågikk, og jeg fortalte dem også at jeg gjerne ville snakke med dem senere når 

jeg hadde kommet såpass langt i forskningen min at intervjuer var aktuelt for å hente inn mer 

data. Første gang jeg tok kontakt med Aftenposten Junior jobbet jeg bare med skissen til 

masteroppgaven. Da jeg tok kontakt neste gang var det for å stille spørsmål om når 

junioravisen kom ut, ettersom det viste seg at det var forskjellige dager dersom man hadde 

abonnement eller kjøpte i butikk. I den siste perioden jeg tok kontakt var det med hver enkelt 

journalist jeg ønsket å intervjue for å avtale tid og sted.  

Spørsmålene jeg skulle stille ble forhåndssendt til journalistene slik at de fikk muligheten til å 

forberede seg og se tilbake på artiklene jeg intervjuet dem om. Jeg hadde allerede sagt at det 

var mulig for journalistene å få tilsendt spørsmålene på forhånd dersom de ville det. Jeg 

sendte også ved informasjonsskrivet for journalistene i mailen før intervjuet slik at de kunne 

lese grundigere gjennom hva de skrev under på, ettersom den er på to sider. 

Informasjonsskrivet tok jeg også med på selve intervjuet for å få en signatur og godkjennelse 

på den. 

Jeg intervjuet to kvinnelige journalister, Ingrid Åbergsjord og Mari Lund Wictorsen, for å 

høre om deres arbeid bak artiklene de har jobbet med og nyhetskriving for barn generelt. Det 

første intervjuet med Lund Wictorsen ble gjennomført rett innenfor hovedinngangen til 

Aftenposten den 2. mars 2017. Det andre intervjuet med Åbergsjord ble gjennomført inne på 

redaksjonsrommet til Aftenposten Junior den 13. mars 2017. Romplasseringene var helt 

tilfeldig valgt etter hvor det var ledige sitteplasser, men det var et ønske fra journalister om å 

ta intervjuene i Aftenposten sitt bygg. Journalistene har også gjennomført sitatsjekk.  

De to andre metodene, kvantitativ innholdsanalyse og tekstanalyse, måtte være gjort for at jeg 

skulle få mest mulig ut av de kvalitative intervjuene med Aftenposten Junior. Jeg hadde ikke 

hatt nok informasjon om avisene, spesielt ikke Aftenposten Junior, dersom jeg ikke hadde 

gjort research og samlet inn data på forhånd.  
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3.3.1 Styrker og svakheter 

Kvalitative intervju kan brukes for å se om informantene er enige i egne funn gjennom andre 

metoder, det gir tilgang til informasjon jeg ellers ikke ville funnet og jeg kan få bekreftelser 

eller avkreftelser på tidligere funn med begrunnelser (Østbye et al. 2007: 98). Andre styrker 

ved metoden er at det er få enheter å forholde seg til enn i for eksempel en kvantitativ 

innholdsanalyse. Alle funn kan ikke tallfestes, og da er kvalitative intervju den riktige måten å 

hente inn data på. Svakheter ved en slik metode er at man må passe godt på sitering fra 

informanten at det ikke er feil og at man har forstått hverandre riktig. Det kan føre til mye 

informasjon og tekst der man må velge ut det som er mest relevant. Den typen intervju man 

velger å ta i bruk kan være avgjørende for hvilke svar man får. Følges for eksempel 

intervjuguiden slavisk kan informasjon man ikke visste at oppgaven trengte bli utelatt. 

3.4 Generelt for alle metodene 

3.4.1 Validitet og reliabilitet 

Validitet er som tidligere nevnt gyldighet og at man måler det som man ønsker å måle 

(Østbye et al. 2007: 25). Validiteten kan si noe om metodene som er brukt er holdbare og 

fungerer. Reliabilitet handler om kvaliteten på det man har samlet inn og om det er pålitelig 

(Østbye et al. 2007: 26). For å få høy validitet eller reliabilitet må metodene måle riktig 

område og passe inn. I denne oppgaven var det behov for en metodetriangulering for å styrke 

validiteten og realibitileten rundt funnene. Dersom en annen person tar i bruk samme metode 

og finner lignende svar kan metodene få høy validitet eller reliabilitet. Andre kan absolutt ta i 

bruk samme metode, men noen av svarene som for eksempel tematikk vil avhenge av hvilke 

aviser de tar tak i.  

Dersom datainnhentingen skjer innenfor samme tidsperiode som denne oppgaven vil 

resultatet bli nokså likt, men dersom det skjer i et annet tidsrom kan resultatene ligne men 

være ulike. Dette skyldes at nyhetsbildet er i endring hele tiden, og det kan variere stort hvilke 

saker som havner på dagsorden. Utfallet kan bli påvirket av store hendelser som får plass i 

avisene over tid og dermed setter sitt preg innenfor for eksempel tematikken det skrives om. 

Dersom de samme avisene blir brukt av en annen blir utfallet mer likt. Likevel kan funnene i 

for eksempel tekstanalysen variere og styres av subjektive meninger. Svarene i intervjuer kan 

bli annerledes og forming av kodeboken kan også gi andre resultater enn denne oppgaven. 



32 

 

4 Funn 

I dette kapittelet presenteres alle funn fra innsamlingsperioden for den kvantitative 

innholdsanalysen, tekstanalysen og de kvalitative intervjuene. I neste kapittel «Analyse og 

drøfting» vil jeg gå nærmere inn på analysen og diskusjonen rundt funnene som blir presentert 

i dette kapittelet. 

4.1 Funn fra kvantitativ innholdsanalyse 

Dette delkapitlet presenterer de ulikheter og likheter som ble funnet i kodingsperioden og hva 

de forskjellige avisene bruker av grafikk, bilder, oppsett og blant annet kilder når de 

presenterer sakene sine. Disse funnene skal si noe mer om hva som karakteriserer nyheter for 

barn i forhold til nyhetene som produseres for voksne.  

 

4.1.1 Kildebruk 

 

 

Figur 1: Kilder i Aftenposten. 
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Aftenposten bruker 34 prosent kilder som er definert som «Foreldre/voksne» i kodeboken. De 

fleste kildene her er ansatte i bedrifter, sjefer, «vanlige» mennesker som har blitt intervjuet 

eller andre voksne mennesker over 18 år som ikke passer under «Annet», «Kjendis», 

«Ekspert», «Politi/påtalemyndighet» eller «Politiker». Hele 32 prosent av kildene er plassert 

under «Annet». Disse kildene varierte alt fra NTB, informasjon presentert med bedrifter eller 

organisasjoner som kilde, nettsider som journalisten har hentet faktainformasjon fra til saken 

eller kilder som ikke passet inn på noen av de andre kategoriene.  

Antall prosent på bruk av eksperter havnet på tolv prosent mens bruken av politikere som 

kilder havnet på elleve prosent. Kategori «Politiker» var forventet litt høyere ettersom en del 

av avisene dekket presidentvalget i USA. Men de fleste av sakene tok for seg kilder som 

«mannen i gata» som ble intervjuet om valget, eller mer informasjonsrettede artikler med 

eksperter som uttalte seg om valget, eller kronikker og meningsspalter om temaet. Kjendiser 

og politi eller påtalemyndighet tar ikke så stor plass i sektordiagrammet med fem prosent på 

begge. Dette kan være avhengig av avisene som er valgt ut og tidsperioden de er preget av. 

Barn får nesten ingen plass blant kildene i Aftenposten fra perioden som er kodet. I 

Aftenposten er bare én prosent av kildene barn. 

 

Figur 2: Kilder i Aftenposten Junior. 
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Ikke så overraskende er de fleste kildene til Aftenposten Junior barn, hele 41 prosent av 

kildene i avisen er barn. Neste i rekken med 16 prosent av kildene kommer «Annet» og 

«Foreldre/voksen». «Annet» består av kilder som nettsider det er hentet fakta eller 

informasjon fra, som brukes i selve artikkelen eller i faktabokser. De kildene som var 

vanskelige å plassere i de andre kategoriene ble også plassert under «Annet».  

«Foreldre/voksen» som kilder er som regel foreldre til barn, eller voksne som representerer en 

jobbstilling eller lignende. Det kan også bare være «den vanlige mannen i gata» som blir 

intervjuet. De voksne kildene var enten en stor del av artikkelen eller bare en liten del av 

saken for å supplere med nødvendig informasjon som ikke barna selv har sagt i intervjuet. 

Eksperter fikk større plass som kilder enn først forventet med tolv prosent av kildene. De 

dukket for det meste opp i nyhetssaker som kan oppfattes som vanskelige eller mer krevende 

å forstå for barn. De fleste slike saker var spørsmål stilt av barn som ekspertene svarte på ved 

bruk av lettere ord eller forklaringer. 

Fem prosent av kildene er politikere som uttaler seg til junioravisen. Og selv om Aftenposten 

Junior dekket presidentvalget i USA, hadde de fleste av de politiske kildene ikke noe med 

presidentvalget å gjøre. Men heller for eksempel en økonomisak om myntenes fremtid i 

Norge der blant annet finansminister Siv Jensen uttalte seg (Aftenposten Junior, 8.-14. 

november 2016). 

Aftenposten har en mye større andel voksne kilder enn Aftenposten Junior som bare har 16 

prosent av denne kildetypen. Forskjellen er også veldig stor mellom Aftenposten og 

Aftenposten Junior i forhold til kilder som er barn. I Aftenposten Junior er hele 41 prosent av 

kildene unge røster som får uttale seg, mens Aftenposten havner på bare én prosent av 

kildene. 
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4.1.2 Tematikk 

 

 

Figur 3: Tematikk i Aftenposten Junior. 

   

Utenom «Annet» så er det «Sport» (15 prosent), «Kultur» (15 prosent) og «Politikk» (13 

prosent) som dominerer tematikken på juniorsidene. De fleste politikksakene inneholdt enten 

saker der eksperter svarte på spørsmål fra barn om presidentkandidatene Hillary Clinton og 

Donald Trump eller hvordan et presidentvalg fungerte, andre saker kunne være enquete med 

barn som ga tips til den da ferske presidenten Donald Trump eller profiler om barn som bor i 

USA. 

Kultursakene handler om barn som leser eller skriver bøker eller for det meste om musikk og 

kjente popartister. Her har ofte barna selv fått bli med som journalister for å intervjue for 

eksempel Zara Larsson og Julie Bergan (Aftenposten Junior 5.-11. april 2016 & 27. 

september-3. oktober 2016). 
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Sportssidene presenterer aktuelle idrettsutøvere som herrelandslaget i fotball, Ada Stolsmo 

Hegerberg som ble kåret til årets kvinnelige fotballspiller og Magnus Carlsen før sjakk-VM. 

Utenom disse kjente profilene er det også saker om barn som driver med forskjellige idretter. 

Dersom kodingen hadde skjedd rundt sommerstid hadde mest sannsynlig tematikken krig og 

terror vært høyere enn seks prosent. Men dette er likevel et viktig tall å ta med seg fordi det i 

det hele tatt blir skrevet om krig og terror. Resultatene får med seg både terrorhendelsene som 

skjedde i påsken 2016 og aksjon rundt en fredsavtale for å få slutt på krig i Colombia. 

Prosenten er lav på «Utenriks» (åtte prosent), men det er likevel flere saker som er utenriks 

selv om det ikke kommer like tydelig frem her. Aftenposten Junior har fast hver uke at de skal 

ha med nyheter fra verden. Årsaken til at prosenten er lav her er fordi artikkelen hadde et mer 

konkret tema som gjorde at de passet bedre under andre kategorier. For esksempel 

presidentvalget som havnet under «Politikk» og krigssaker har havnet under «Krig/terror» 

selv om de har skjedd utenfor Norges landegrenser. 

Etterhvert i kodingen dukket det opp en egen fast spalte for miljøsaker i Aftenposten Junior 

som går under vignetten «Grønne greier – om natur og miljø og sånt», og den får dermed seks 

prosent av totalen. Denne typen saker var ikke med i de første avisene, men ble et fast oppslag 

på sistesiden etterhvert. Økonomisakene og helsesakene (begge fire prosent) har ingen fast 

plass i avisen, men dukker opp innimellom ved aktuelle økonomiske eller helsefaglige temaer. 

På bunn havner «Krim/rettssak» (to prosent), «Skole» (to prosent) og «Reiseliv» (null 

prosent).  

Under kategori «Annet» (19 prosent) er det saker som ikke passet under de andre kategoriene. 

Eksempler er artikler om familie, profiler om enkeltpersoner, nyttår, «Jorden rundt» sakene 

som tar for seg flere temaer samtidig eller inkluderer Norge, arbeid, rom og sosiale medier. 
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Figur 4: Tematikk i Aftenposten. 

  

I Aftenposten er det politikk som troner tematikklisten (24 prosent). Igjen kan dette komme 

av presidentvalget i USA som ble omtalt i både store og små artikler, lederspalter, kronikker, 

leserbrev og meningsinnlegg. Aftenposten skrev veldig mye om Trump og Clinton i denne 

perioden, men også andre norske politiske saker.  

Økonomi kommer som neste i rekken med 15 prosent. Disse prosentene består av både 

vanlige økonomisaker under økonomi vignetten, men en god del av sakene dreier seg om 

Aftenpostens avsløring, eller lekkasje, av Panama Papers. Dette er også grunnen til at 

«Krig/terror» bare er på ni prosent her. I den Aftenposten Junior avisen det står mest om krig 

og terror i (5.-11. april 2016) har Aftenposten flere sider med stoff om Panama Papers. Hele 

avisen til Aftenposten den 5. april 2016 er preget av denne saken. Mye trolig har Aftenposten 

allerede skrevet om terrorsakene som Aftenposten Junior skriver om på samme utgivelsesdag, 

og derfor blir ikke de sakene prioritert lenger når Aftenposten sitter med en stor sak som er 

aktuell og sensasjonell, som de har jobbet med i et helt år sammen med andre aviser i 

utlandet. Nyhetsakene om fredsavtalen i Colombia går blant annet igjen i begge avisene i 

denne perioden: oktober og november, men også så tidlig som i april 2016. 
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Sport får cirka like stor plass i Aftenposten som i Aftenposten Junior (13 prosent). Det er et 

forventet resultat at sportssakene scorer cirka like høyt i begge avisene. Kultursakene er 

mindre i Aftenposten (seks prosent) enn Aftenposten Junior (elleve prosent). Dette kan 

komme av at innhentingen av data utelukker kronikker, meningsinnlegg og Osloby. De er kun 

inkludert dersom noen av sakene tar for seg de samme temaene som er blitt publisert i 

Aftenposten Junior. 

«Krim/»rettssak» tar fem prosent av plassen og mye av dette kommer av oppmerksomheten 

rundt narkotikasaken med spørsmål om Cappelens rolle i saken. Men det presenteres også 

rettssaker der de dømte er anonyme og bare presenteres ved bruk av tegninger. 

Miljø (fire prosent), helse (fire prosent) og skole (én prosent) havner så og si likt i antall 

prosent som de gjør i Aftenposten Junior, mens reiseliv (to prosent) skrives det mer om i 

Aftenposten. Dyr (én prosent) skrives det derimot ikke like mye om i Aftenposten som i 

Aftenposten Junior (seks prosent). Dyr som tema i avisen hadde blitt en god del større dersom 

dyresidene «Dyrevenn» hadde blitt inkludert i materialet. Men ettersom dette regnes som 

nyhetssaker, men heller sider med fakta om dyr, regnes de ikke med i nyhetsbildet til 

Aftenposten Junior. 

 

4.1.3 Grafikkbruk 

 

Figur 5: Grafikkbruk i Aftenposten. 
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63 prosent av artiklene i Aftenposten inneholdt en form for grafikk, og 36 prosent inneholdt 

ikke grafikk og bestod for det meste av tekst og bilde. Den ene prosenten med «Uklart» 

kommer av deler i noen artikler som har vært vanskelig å plassere under definisjonene eller 

kategoriene for grafikk, eller usikkerhet rundt om det regnes som grafikk eller ikke. 

 

 

Figur 6: Grafikkbruk i Aftenposten junior. 

 

Aftenposten Junior hadde alltid en eller annen form for grafikk i sine nyhetsartikler. Dette 

varierte i alt fra faktabokser og diagrammer til figurer som piler og tegnefigurer. Hvor mye 

grafikk det var i hver artikkel var det en del variasjon for, men grafikk var alltid inkludert i 

artiklene. 
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Figur 7: Detaljert grafikkbruk i Aftenposten. 

 

Aftenposten bruker ikke grafikk like ofte som Aftenposten Junior. Men det de bruker mest er 

faktabokser i artikler (43 prosent). Figurene som brukes i Aftenposten er ofte små tegn, piler 

og sirkler, som er plassert ved teksten dersom noe presenteres punktvis nedover (15 prosent). 

Kart (fem prosent) og flagg (seks prosent) dukket opp noen ganger i artiklene, som oftest i 

saker fra utlandet. Som oftest var flaggene bevisst brukt i fotografier eller som en del av 

layouten. Diagram (fem prosent) ble brukt i noen tilfeller ved økonomisaker eller saker om 

krevde mer oversikt for å forstå omfanget av det. Illustrasjonstegninger (fem prosent) ble 

publisert som karikaturtegninger eller som skisser fra pågående rettssaker der Aftenposten 

ikke kan publisere fotografier.  

Ordforklaringer havner på null prosent, men dette kommer av at det ikke er brukt en egen 

«boks» i artiklene til å forklare vanskelige ord. Noen ganger blir de forklart i en setning eller 

ved bruk av parenteser i selve artikkelen, eller så forventer avsenderen at mottakeren allerede 

forstår ordene som brukes. «Annet» (21 prosent) er både ekstra «pynt» eller oppsett på layout 

eller vignett, men det er også uthevet sitat i artikkelen. 
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Figur 8: Detaljert grafikkbruk i Aftenposten Junior. 

 

I Aftenposten Junior er det brukt en god del figurer i artiklene (31 prosent). Dette er både 

fiksjonsfigurer som er plassert til pynt eller som et kjennetegn for junioravisen, det er piler, 

sirkler og lignende. Faktaboksene er også brukt en del i Aftenposten Junior (17 prosent) og 

ofte var det brukt flere faktabokser i samme artikkel. Ettersom figurer er mye brukt kan 

faktaboksbruken virke lav, men den er hyppig brukt i junioravisene. Kartene (15 prosent) 

brukes ofte i «Jorden rundt» sakene eller utenrikssaker for å vise hvor det skjer. 

Ordforklaringene (åtte prosent) i Aftenposten Junior har en egen liten boks kalt «Hæ? Hva 

betyr det?» som forklarer enkelte ord som kan være vanskelige. Ofte er også disse ordene 

markert i gult i selve brødteksten. Illustrasjonstegninger (åtte prosent) og flagg (syv prosent) 

brukes som regel bare til artikler og profiler for å fremstille sakene mer grafisk og spennende. 

Diagram er kun brukt i saker der Aftenposten Junior har fått tak i statistikk som brukes i 

artikkelen, og havner derfor ikke på høyere enn to prosent.  

På «Annet» gjelder en del av det samme i Junior som i Aftenposten: «pynt» i oppsettet, litt 

ekstra spreke layouter eller uthevet sitat som er brukt i artikkelen. Denne kategorien havner på 

tolv prosent. 
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Aftenposten Junior bruker en del mer grafikk enn Aftenposten, men faktaboksene får en 

lavere prosent i Junior (17 prosent) enn de får i Aftenposten (43 prosent). Årsaken til dette 

kan komme av at Aftenposten ofte bare har faktabokser som grafikk i artikkelen, mens 

Aftenposten Junior har flere andre grafikkelementer i tillegg til faktaboksen i bare én artikkel. 

Derfor får faktabokser større utslag hos Aftenposten enn hos Aftenposten Junior. 

Ordforklaringer er også mye hyppigere brukt i Aftenposten Junior enn i Aftenposten. 

 

4.1.4 Kilder og kjønn 

 

 

Figur 9: Kilder og kjønn i Aftenposten. 

 

Diagrammet over viser hvilke kjønn blant kildene som har dominert de ulike artiklene. Det er 

ikke en opptelling av hver enkelt kilde og dets kjønn, men hvilket kjønn som har dominert 

artiklene. Det er et forventet resultat at Aftenpostens bruk av mannlige kilder i sine 

avisartikler havnet høyt, og her havner de på 63 prosent. Disse kildene består som regel av 

ansatte i bedrifter, sjefer, eksperter og den vanlige «mannen i gata». De neste kildene i 
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prosentrekken er begge kjønn i voksen alder med 15 prosent og kvinner som kilder ligger på 

14 prosent.  

Barn får liten plass i Aftenposten. Dette kan komme av at de har en egen junioravis innenfor 

samme mediehus der de blir prioritert. «Jenter» er på tre prosent mens «Gutt» og «Begge 

kjønn (barn)» havner på null prosent. Dette betyr ikke nødvendigvis at ingen gutter har blitt 

intervjuet eller presenteres i Aftenposten, men at de ikke dominerer saken. 

«Uklart» er på tre prosent, og dette kommer av at det noen ganger var vanskelig å si hvilket 

kjønn som dominerte saken eller å forstå hvilket kjønn det var. Dersom navnet både bare et 

jente- og guttenavn, eller at navnet var ukjent eller utenlandsk og jeg ikke forstod om det var 

et gutte- eller jentenavn ble det kodet med verdi «Ukjent». Ofte sto det heller ikke «han» eller 

«hun» i artikkelen etter at navnet var presentert, da var det ingen hjelpemidler som kunne 

indikere til hvilket kjønn som var bak navnet. «Ingen» er på to prosent, og dette innebærer 

kilder som ikke er noe kjønn. For eksempel elektroniske kilder som NTB, en bedrift eller en 

organisasjon. 

. 

 

Figur 10: Kilder og kjønn i Aftenposten Junior. 
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Aftenposten Junior har en nokså variert kildefordeling i sine aviser. Her er det med både 

gutter og jenter, kvinner og menn. Det er faktisk jentene som kommer best frem som kilder i 

Aftenposten Junior med hele 40 prosent. Selv om «Gutt» bare strekker seg til seks prosent av 

kildene er en del av guttene å finne i artikler sammen med jenter eller voksne. En god del av 

guttene som kilder befinner seg innenfor «Begge kjønn (voksen, barn) med ti prosent og 

«Begge kjønn (barn)» med 13 prosent.  

Det er ti prosent av artiklene der «Begge kjønn (voksen)» dominerer saken. Dersom denne 

verdien er valgt betyr det at like mange menn som kvinner er blitt intervjuet i samme artikkel.  

Kvinner havner på åtte prosent av sakene der de dominerer. «Ingen» viser seg å være på null 

prosent. Dette kan komme av at det som regel er muntlige kilder som dominerer sakene i 

Aftenposten Junior, og at de sjeldent eller aldri bruker bare en skriftlig kilde som eneste 

kilden eller den mest dominerende kilden. Dette kan skje i sakene som er lenger bak i avisen, 

som for eksempel en mindre notis med Guinness World Records bøker som eneste kilde. Men 

slike notiser er ikke tatt med i kodingen. På «Uklart» med to prosent havnet kilder der det var 

uklart hvilket kjønn som ble presentert flest på grunn av navn, uklarhet fra bildene som var 

brukt eller lignende. 

Hovedkjønnet i hvert sektordiagram for Aftenposten og Aftenposten Junior viser den største 

forskjellen mellom de to avisene. Aftenposten har en prosent på 63 med mannlige kilder som 

dominerer, mens i Aftenposten Junior er det hele 40 prosent av artiklene der jenter dominerer 

saken. Dette er den største forskjellen mellom Aftenposten Junior og Aftenposten som har en 

prosent på 63 prosent med mannlige kilder. Med andre ord får helt forskjellige kjønn og helt 

forskjellige aldersklasser størst plass i Aftenposten og Aftenposten Junior. 
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4.1.5 Er de samme nyhetssakene i begge avisene? 

 

Figur 11: Finnes de ulike artiklene i begge avisene? 

 

Stolpediagrammet over viser en oversikt på om avisartiklene finnes i begge avisene eller ikke. 

Ettersom Aftenposten er en del større enn Aftenposten Junior er det et ulikt antall enheter fra 

hver avis som har blitt kodet. Gjennom seks aviser fra hver av Aftenposten og Aftenposten 

Junior er det totalt 104 enhetsartikler fra Aftenposten og 52 enhetsartikler fra Aftenposten 

Junior, med en kodebok som inneholder 37 variabler med flere kategorier under hver.  

Søylediagrammet viser at de fleste av sakene i junioravisen er særegne og finnes ikke i 

Aftenposten. Hele 42 av totalt 52 saker. Sakene som blir presentert som er unike for Junior er 

blant annet om myntenes fremtid, et barn som har en pappa med alzheimers, saker om 

leselyst, Melodi Gran Prix Junior, barn med forelder i fengsel, VR-briller som brukes i 

skoleundervisningen, jenter som driver med fotball, unge forfattere, en gutt som lager 

legofilmer, ulike idrettsstjerner, barn som jobber som torsketungeskjærere og bruk av sosiale 

medier.  

Ellers er det tre saker fra Aftenposten Junior som ligner veldig på nyhetssakene i Aftenposten, 

og én som ligner i hovedtrekk. Fem av artiklene i Aftenposten Junior presenterer det samme 

temaet, men på en annerledes måte. For eksempel kan temaet være presidentvalget i USA, 
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men i hovedsak er det en profil om en jente som bor i USA men hun blir også intervjuet om 

presidentvalget (Aftenposten 8.-14. november 2016). En av artiklene får verdien «Vet ikke», 

dette går jeg nærmere inn på årsaken til etter at Aftenposten også er presentert. 

I Aftenposten var 82 av 104 artikler egne for «voksenavisen». Seks av artiklene var like 

artiklene i Aftenposten Junior, tre av dem lignet i hovedtrekk og 13 av dem hadde samme 

tema i artikkelen som i Junior, men var ikke den samme type sak.  

De sakene som var unike i Aftenposten dreiet seg blant annet om budsjett, dyr 

tannlegeregning i utlandet, Northug som snakker om dopingsakene i norsk ski, fjerning av 

mastergradsutdannelser, karikaturstrid, bortføringssaker, rettssaker som Jensen-saken, 

skatteparadiser som Panama papers, finansiering av krig og regionsinndeling av Norge. 

For det meste var de fleste sakene unike for hver av avisene, men det var også noen artikler 

som lignet eller tok for seg den samme nyheten eller tematikken. Det er de største 

nyhetsbegivenhetene som går igjen i begge avisene. Blant annet presidentvalget i USA, 

fredsavtalen i Colombia, Magnus Carlsen i sjakk-VM og andre. Noen av sakene var også 

direkte hentet fra Aftenposten Junior til Aftenposten, men ikke alltid var saken som 

opprinnelig var fra junioravisen innenfor min innsamlingsperiode. Dermed dukket den ikke 

opp i datamaterialet mitt. 

Den ene saken som har verdi «Vet ikke» fra Aftenposten Junior er terrorsaken fra påsken 

2016. Den fikk denne verdien ettersom det ikke kommer frem i Aftenposten avisene at de 

faktisk har skrevet om den. Men det er mest sannsynlig at Aftenposten har skrevet flere 

artikler om hendelsene tidligere både på nettet og avis ettersom det er en stor sak som fikk 

mediedekning verden over. På grunn av at Aftenposten Junior er en ukesavis og Aftenposten 

er en dagsavis i papirutgave og på nett, så har nye og større saker kommet på dagsorden som 

mer aktuelle og sensasjonelle saker. Dersom flere av avisenhetene hadde vært tettere inne på 

denne tidsperioden som terroraksjonene skjedde hadde det blitt flere likheter.  

4.1.6 Kontorarbeid eller ut på oppdrag? 

Her vil jeg gå nærmere inn på om journalistene har dratt ut i felt for å jobbe med artiklene 

sine, eller om det meste av arbeidet er gjort fra desken. I noen artikler kan det være vanskelig 

å forstå hvordan kildene har uttalt seg: ansikt til ansikt, over mail eller telefon, eller er for 

eksempel informasjonen hentet fra en helt annen plattform eller kilde.  
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For å samle inn data her har jeg letet etter tydelige tegn i artikkelen som avslører feltarbeid 

eller deskarbeid. Dette kan være setninger som «sier han til Aftenposten», «skriver hun i en 

mail til Aftenposten Junior» eller for eksempel «vi møter Petter hjemme i stuen hans».  

Bildene som sto til teksten kunne også noen ganger si noe om journalisten hadde vært ute i 

felt og jobbet eller ikke. For eksempel ved en fersk sak med bilde som er fra hendelsen eller 

bruk av arkivfoto til artikkelen. 

 

Figur 12: Har journalisten i Aftenposten vært ute på oppdrag? 

 

I Aftenposten var det noen ganger vanskelig å vite sikkert om journalisten hadde vært ute i 

felt og jobbet eller tatt en kjapp telefon eller fått svarene på mail, derfor havner 31 prosent på 

«Vet ikke». Men i 28 prosent av avisene var det klart at journalisten har vært i felt og 

intervjuet og tatt bilder til artikkelen. Dette kom frem både ved bildebruken og det som ble 

skrevet i artikkelen. 24 prosent av artiklene var ikke gjort ute i felt av journalisten. Da var ofte 

referansene hentet fra andre aviser i både Norge og utlandet, pressemeldinger eller så kom det 

tydelig frem at svarene var tilsendt på mail. I 17 prosent av artiklene var deler av artikkelen 

gjennomført ute i felt, mens noe også var gjort på kontoret gjennom mail, telefon eller 

lignende. 
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Figur 13: Har journalisten i Aftenposten Junior vært ute på oppdrag? 

 

I 48 prosent av artiklene kommer det tydelig frem at journalisten har vært i felt og jobbet. 

«Nei» er på 13 prosent, «For noen av kildene, ikke alle» er ti prosent av kildene plassert. «Vet 

ikke» er på 29 prosent. Aftenposten Junior var som regel veldig tydelige på hvem som ga 

informasjon og hvordan informasjonen var mottat. Et eksempel er fra saken om myntenes 

fremtid som var publisert 8.-14. november 2016: «Kan du fortsatt betale med sedler og 

mynter når du blir voksen?» Her skrives det tydelig: «Skriver Siv Jensen i en e-mail». 

De tydelige tegnene på at journalisten har jobbet i felt kommer enten gjennom teksten i 

artikkelen som forklarer mer deltajert hva personen gjør mens han eller hun snakker, og etter 

ingressen kan det ofte stå beskrevet hvor de befinner seg og møter personen som skal 

intervjues. Bildene kan også vise tydelig om journalistene har vært ute i felt eller ikke.  

 

4.1.7 Layout 

Hvordan ser layouten ut for de forskjellige avisene? Følger de standardoppsettet med tittel, 

ingress, brødtekst, by-line og vignett? Eller utelates noen av de? I hvilke tilfeller gjør de det? 
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Figur 14: Hvilke elementer inneholder artiklene i Aftenposten? 

 

I Aftenposten var det totalt 104 artikler, og diagrammet over viser hvor mange av artiklene 

som inneholdt de ulike elementene til et oppsett for artikler i en avis. Det viser seg at alle 

artiklene i Aftenposten hadde en overskrift: 104 av 104 stykk. Mens 98 av 104 artikler hadde 

med ingress. Ofte ble ingressen droppet dersom tittelen var forklarende nok, og dersom 

utseende på artikkelen var litt annerledes enn vanlig. Hvis artikkelen var delt opp i små 

seksjoner med mindre titler var ofte ingressen droppet helt.  

101 av artiklene hadde en brødtekst, og de som ikke hadde en hovedtekst, eller brødtekst, var 

som regel artikler der flere var intervjuet på en gang slik at saken var satt opp med bilder og 

liten tekst rett under som en enquete.  

90 av sakene inneholdt en tydelig by-line på hvem som har skrevet artikkelen. Det kom ikke 

alltid tydelig frem hvem som hadde skrevet sakene, fordi noen artikler manglet by-line. 102 

av artiklene hadde vignett enten i toppen av siden, eller en form for vignett rett ved siden av 

starten til brødteksten. Vignettene var veldig forskjellige. Noen veldig fargerike som gjorde 

mye ut av seg, mens andre nesten bare inneholdt tekst med en annen type farge. Av de 

vignettene med tekst var de som regel i fargen blå. 
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Dersom det var andre elementer i layouten som ikke passet inn i kategoriene fra kodeboken 

ble disse plassert under «Annet». Dette kan være for eksempel uthevede sitater som er brukt i 

artikkelen eller en «under-overskrift». Det vil si en overskrift nummer to som er mindre i 

skriftstørrelse enn hovedoverskriften. Ofte kan «under-overskriftene» være mer forklarende 

for saken generelt eller forklare meningen bak tittelen bedre. 

Ut fra tallene viser det seg at artiklene i hovedsak følger et vanlig oppsett av en avisartikkel 

med innhold som overskrift, ingress, brødtekst, by-line og vignett. Men noen ganger kan også 

andre elementer være med for å fremme saken bedre. Dette kan både være bedre på den måten 

at saken blir bedre forklart, med for eksempel en «under-overskrift», eller bedre i forhold til 

det visuelle at den trekker til seg oppmerksomheten med sitater eller farger og bilder i vignett. 

I diagrammet under presenteres layoutelementene til nyhetsartiklene i Aftenposten Junior. 

Her er det med 52 artikler i analysen. 

 

Figur 15: Hvilke elementer inneholder artiklene i Aftenposten Junior? 

 

Diagrammet viser tydelig at de fleste artiklene inneholder alle elementene eller flere av dem, 

men det er ingress som er minst brukt i Aftenposten Junior. Bare 37 av 52 artikler inneholder 

en ingress. Dette kan skyldes spesielt førstesidene i junioravisen, side to og tre, ettersom de 
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ikke inneholder noen ingress fordi det er en oppdelt sak med små bokser av informasjon. 

Også saker fra «Junior Si ;D» inneholder sjeldent noen ingress ettersom det bare er en tittel 

med et spørsmål og så mindre tekster fordelt ved siden av bildene av barna som uttaler seg. 

 47 av 52 artikler hadde overskrift. De som «mangler» overskrift her kan igjen skyldes side to 

og tre som går under vignett «Jorden rundt» ettersom de ikke har noen hovedtittel, men heller 

mange mindre overskrifter for hver informasjonsboks. Det var også 47 av 52 artikler som 

hadde brødtekst som inneholder en større sammenhengende tekst. 

Alle 52 artikler i Aftenposten Junior har tydelig by-line som viser hvem som har jobbet med 

saken. Nesten alle sakene hadde vignett, 51 av 52. Den saken som ikke er registrert her har 

fått verdi «9 – Vet ikke» etter kodingen fordi det var usikkerhet rundt om det skulle kalles en 

vignett eller var en form for overskrift i stedet.  

44 av 52 artikler er registrert på «Annet» Kunne være ekstra små vignetter som befant seg 

under hoved vignetten eller mindre «underoverskrifter» til tittelen, sitater eller bare andre 

elementer som ikke gikk inn under kategoriene som allerede var i kodeboken. 

Begge avisene bruker de fleste elementene av overskrift, ingress, by-line, vignett og brødtekst 

i sine artikler. Aftenposten Junior har alltid by-line til sine saker mens i Aftenposten Junior 

var det ikke alltid like synlig. Dette kunne komme av større prosjekter som for eksempel 

Panama Papers der ulike journalister som hadde jobbet med avsløringen ble presentert helt i 

starten av avisen, men ikke senere ved siden av de ulike artiklene (Aftenposten, 5. april 2016). 

I Aftenposten Junior sto by-linene alltid ved starten av artikkelen.  

Det var brukt overskrifter i alle artiklene fra Aftenposten, men det manglet overskrifter i noen 

av Junior sine artikler. Årsaken til dette er at vignetten ofte fungerte som en slags overskrift i 

stedet. Overskriftene i junioravisene var som regel mer fargerike enn titlene i Aftenposten. 

Ingressene forsvant også fra noen av artiklene i Junior på grunn av hovedtitler og undertitler 

som var utfyllende med informasjon og kunne stå alene. Eksempler på dette er «Junior Si D;» 

der spørsmålet ofte bare var tittelen, og det ikke var brukt noen ingress under. 

Alt i alt kan man si at Aftenposten og Aftenposten Junior pleier å følge et vanlig oppsett der 

de vanlige aviselementene brukes. Men i noen tilfeller utelukkes noen av elementene fordi 

oppsettet er presentert mer kreativt eller at andre layoutelementer dekker behovet for andre 

slik at ikke alle elementer behøves. 
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4.1.8 Hva tar størst plass i saken? 

Sektordiagrammene i dette delkapittelet ser på hvilke elementer som tar størst plass i saken av 

teksten, bildene, grafikken eller andre elementer. 

 

Figur 16: Spalteplass for bilder, tekst og grafikk i Aftenposten. 

 

Aftenposten sine artikler er som regel en miks av tekst og bilde som tar cirka like stor plass 

(35 prosent), like bak er «Teksten» med 33 prosent. Artikler der bildene dominerer størrelsen 

på saken er på 25 prosent av artiklene i Aftenposten. «Annet» innebærer for det meste at tekst, 

bilder og grafikk får ca like stor plass i artikkelen og er på syv prosent. Saker der grafikken 

får størst plass i artikkelen er på null prosent, fordi grafikken som regel bare var et 

supplement til saken for å gi nødvendig fakta. 
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Figur 17: Spalteplass for bilder, tekst og grafikk i Aftenposten Junior. 

 

Hele 54 prosent av artiklene i Aftenposten Junior har bilder som tar størst plass i saken. 

«50/50 med bilde og tekst» kommer rett etter med 21 prosent, «Grafikken» får elleve prosent, 

«Annet» er på tolv prosent og artikler der selve teksten tar størst plass er på to prosent. 

«Annet» her er også saker der bilder, tekst og grafikk får cirka like stor plass i saken. 

Her kommer det frem et stort skille mellom Aftenposten Junior og Aftenposten. Bilder får 

størst plass i sakene i barneavisene mens i Aftenposten har de fleste artikler like stor plass til 

bilder og tekst. Det er ofte teksten som tar størst plass i Aftenposten med hele 33 prosent, 

mens i Aftenposten Junior er det sjeldent slik at teksten får størst plass på trykk (to prosent). 

Grafikk viser seg å være mer prioritert i Aftenposten Junior (elleve prosent), mens det sjeldent 

eller aldri er grafikken som får størst plass i Aftenposten (null prosent). 
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4.2 Funn fra tekstanalyser 

Gjennom seks tekstanalyser, tre fra Aftenposten og tre fra Aftenposten Junior, har jeg sett på 

artikler som enten ligner eller tar for seg samme tematikk. Her skal jeg først presentere saken 

og hva den handler om, så vil jeg gå dypere inn i selve teksten og innholdet i artiklene for å se 

på hvilke trekk som er like eller ulike. Og hvordan de ulike sakene representeres gjennom 

bilder, tekst og grafikk.  

4.2.1 Fredsavtale i Colombia – Aftenposten Junior 

Saken «Slik ble de enige om å slutte å krige» er publisert i Aftenposten Junior avisen fra 27. 

september – 3. oktober 2016. Artikkelen handler om hvordan partene har jobbet med å 

komme frem til en fredsavtale, hvilken rolle Norge har hatt i meglingen og hvorfor det har 

vært krig i Colombia. Selve informasjonsdelen om hvordan fredsavtalen ble til og arbeidet til 

Norge presenteres i artikkelformat med spørsmål og svar. Fakta om konflikten i Colombia står 

i en liten faktaboks. Colombia presenteres også i en egen faktaboks med egen informasjon om 

landet og kart som viser hvor i verden det er. 

 
1 Faksimile: Aftenposten Junior 27. september-3. oktober 2016 (hentet fra Magasin+). 
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Det er brukt en kvinnelig kilde i artikkelen, Hilde Salvesen i Utenriksdepartementet, som har 

vært med på å jobbe frem en fredsavtale etter over 50 år med krig i Colombia, som det bare 

gjenstår en folkeavstemning på. Ved å ha Salvesen som kilde skaper det en slags nærhet til 

saken siden hun er fra Norge. Ellers er NTB også en kilde som er tatt i bruk for å samle fakta 

om borgerkrigen. Nyheten om krig kommuniseres med lette ord og innholdet dreier seg mer 

om hvordan det faktisk er mulig å bli enige om å avslutte en krig. De vanskelige ordene er 

markert i gult og så forklart i en egen boks: «Hæ? Hva betyr det?» 

Grafikken er en stor del av saken som frisker opp og fanger oppmerksomheten. Ved hjelp av 

figurer, flagg, kart og faktabokser, farge i tittel og vignett er saken fargerik og virker ikke 

kjedelig eller skummel selv om temat er krig. Saken ser ikke skummel ut med mye fargebruk, 

og selv om det ligger en 50 år lang krig bak så er dette en historisk og positiv hendelse som 

skjer. Bildene inneholder fredsduer og det colombianske flagget har bilde av hender som viser 

fredstegn for å symbolisere fred. Fargene i flagget er veldig dominerende og et tydelig 

blikkfang. Blåfargen i teksten kan vise til at det er snakk om et seriøst tema, men ettersom 

blåfargen er ganske lys gir den også en avslappende effekt for leseren. 

Saken vinkler også mot sin mottakergruppe ved å fortelle at det blir bedre å være barn i 

Colombia nå som de har blitt enige om å slutte å krige. Ordbruken er formulert slik at leseren 

kan relatere til det. For eksempel fortelles det om naboer og gode venner som har blitt fiender 

som følge av konflikten. 

4.2.2 Fredsavtale i Colombia – Aftenposten 

Artikkelen «4 grunner til at Colombianerne sa nei til fredsavtalen med FARC-geriljaen» er 

publisert i Aftenposten tirsdag 4. oktober 2016. Saken forteller at befolkningen i Colombia 

har hatt en avstemning søndagen før og presenterer de fire ulike grunnene til at det ble stemt 

«nei» til fredsavtalen med FARC-geriljaen. De fire grunnene presenteres punktvis med tall og 

med en dypere forklaring under punktet for å gjøre det mer oversiktelig. En faktaboks på 

høyre side av bildet forklarer også bakgrunnsfakta om når det startet, informasjon fra tiden 

borgerkrigen har pågått og det aller nyeste av informasjon rundt konflikten. Det er mye tekst, 

men oppdelingen gjør den enklere å lese. Kildene i saken er eksperter: en førsteamanuensis i 

latinamerikanske studier ved Universitetet i Oslo og en seniorrådgiver i Flyktninghjelpen. 
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Bildet som er brukt er veldig fargerikt av noen fra Colombia i en buss det henger flagg og 

ballonger på i fargene gul, blå og rød. På t-skjortene sine står det «No» som tydelig viser at de 

hører til nei-siden. Man får en følelse av feiring og jubel ved å se bildet. Det er det også, bare 

kanskje ikke feiring for det leseren mye trolig forventet at de skulle juble for. 

 

2 Faksimile: Aftenposten 4. oktober 2016 (hentet fra Retriever). 

 

I Aftenposten blir omfanget på borgerkrigen satt i perspektiv ved å fortelle hvor mange 

menneskeliv den har kostet og hvor mange som har måttet flykte. Ettersom artikkelen forteller 

at det er snakk om tusener menneskerliv og millioner som er på flukt kan det sette leseren 

undrende til hvorfor colombianerne da faktisk stemte «nei» til en fredsavtale. Rett etterpå får 

leseren fire sentrale grunner til hvorfor det ble flest på neisiden. I noe som egentlig viste seg å 

være en positiv hendelse, har denne artikkelen et negativt preg over seg. Men målet er mye 

trolig å gi leseren en forståelse for hvorfor noen er «mot freden» i Colombia. 

4.2.3 Fellestrekk og ulikheter ved Colombia-sakene 

Begge sakene har med eksperter som uttaler seg om saken. Likevel skiller kildene seg fra 

hverandre fordi Aftenposten Junior har intervjuet en person som har tatt del i hendelsen, det 

har ikke kildene til Aftenposten. Det kommer hvertfall ikke noe tydelig informasjon om at de 

har deltatt. Begge avisene har også brukt NTB for å hente informasjon om selve konflikten i 

Colombia. 
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Både Aftenposten og Aftenposten Junior bruker bilder med mye farger, dette kan enkelt og 

greit komme av fargene i flagget til Colombia. Eller det kan skyldes at de feirer i begge 

avisene: for fredsavtalen i Aftenposten Junior, og mot fredsavtalen i Aftenposten. Begge 

avisene har også valgt å dele opp teksten med spørsmål eller punkter. Dette gir en bedre 

oversikt for begge artiklene og spesielt i Aftenposten sin artikkel med mye tekst. 

Saken til Aftenposten Junior ble publisert før saken i Aftenposten, og før folkeavstemningen 

var gjort. Dette er årsaken til at sakene er vinklet ulikt. Aftenposten sin artikkel har mest tekst 

mens artikkelen i Aftenposten Junior har mest grafikk og bilder. Saken til Aftenposten er mest 

faktafortellende, mens saken i Junior setter leseren inn i situasjoner som de kan kjenne en 

nærhet til og spiller på følelser: som tidligere vist i eksempelet der naboer og venner blir 

fiender. 

4.2.4 President Donald Trump – Aftenposten Junior 

Donald Trump har vunnet presidentvalget og elever på ulike trinn ved tre skoler har vært med 

på å forme noen spørsmål om Trump som president. Artikkelen «10 spørsmål og svar om 

Trump» er publisert i junioravisen fra uken 15.-21. november 2016. Spørsmålene tar for seg 

hva Trump ønsker å bidra med, hvorfor så mange valgte å stemme på han, forklaringer på 

hvordan valget i USA fungerer men også spørsmål som viser en form for redsel blant barn. 

Noen spørsmål handler om muren Trump har snakket om at han ønsker å bygge og om 

muslimer som må flytte fra USA. Det ene spørsmålet: «Kommer Trump til å starte tredje 

verdenskrig?» viser til redsel blant barn og hysteriet rundt den nye presidenten og hva hva han 

kan stelle i stand. Barna har tydeligvis hørt ting om Trump fra andre kilder og har bygget opp 

en redsel for hva som kan skje. 

Kilden i Trump-saken som svarer på spørsmålene er en ekspert som blant annet forklarer at 

presidenten kan si mye som han vil, men at han ikke får bestemme alt alene. Med andre ord 

kan artikkelen fungere på en slik måte at den setter en demper rundt barnas redsel, forklarer 

nærmere hvordan ting henger sammen og hva det vil si å være president. Ellers er også andre 

kilder som Reuters og AP brukt i forbindelse med informasjon til faktabokser og bildetekster. 
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3 Faksimile: Aftenposten Junior 15.-21. november 2016 (hentet fra Magasin+). 

 

Det er brukt grafikk i saken i form av faktaboks, ordforklaringer og piler. Grafikken bidrar til 

å gi kort, presis men nødvendig informasjon til saken. Det er også et Twitter-inspirert område 

der Jens Stoltenberg, Erna Solberg og Angela Merkel sine ytringer om Trumps seier blir 

presentert. Med tydelige sitattegn på siden kan det fungere som et avbrekk i all informasjonen 

i brødteksten og vise andres syn og meninger om resultatet. Blåfargen i artikkelen setter et 

seriøst preg over saken. 

Saken kan virke mer nøytraliserende enn det en del andre Trump-saker fremstår som. Men det 

er fortsatt et redselspreg over saken, og det kan virke som at artikkelen i hovedsak skal være 

informativ og holder fokus på fakta i stedet for subjektive ytringer om presidentvalget.  

I selve teksten er ord som «uvennskap» brukt i stedet for for eksempel intriger eller konflikt. 

Ordet «uvennskap» er et ord barn kjenner til og kan kjenne seg igjen i eller sette følelser til 

om hvordan det kan være. Det virker som at artikkelen endrer ord for at barn skal ha større 

følelsesmessig forståelse for hva det vil si, eller hvordan noe er og føles. 
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4.2.5 President Donald Trump – Aftenposten 

Artikkelen fra Aftenposten «Europa falmer i møte med Trump» er publisert 15. november 

2016. Dobbeltsiden har et stort bilde av den nye presidenten i USA: Donald Trump, og 

overskriften er negativt ladd som sier at Europa falmer i møte med Trump.  

Saken dreier seg om at Donald Trump har blitt valgt som president, og at EUs 

utenriksministere skulle møtes for å sende felles signal om hva EU forventer av den 

påtroppende presidenten, men det viste seg at flere viktige land ikke møtte opp til møtet med 

sine utenriksministere. En del mener også at Trumps presidentskap kan bli splittende for 

Europa av ulike grunner der Trump ønsker å trekke USA mer tilbake slik at Europa må bidra 

mer.  

Kildene i artikkelen er ulike utenriksministere innenfor EU og ulike medlemmer i tenketanker 

som for eksempel European Policy Centre (EPC). Selv om ulike utenriksministere og 

medlemmer i tenkentaker er kildene og at saken handler om dem, er det likevel bare små 

bilder av dem, men et stort av Donald Trump. Dette kan komme av at flere har lyst til å lese 

saken når de ser tydelig at det har noe med Trump å gjøre, og at det derfor er blåst stort opp. 

Men i hovedsak handler saken også om Trump. Journalisten har vært i felt for noen av kildene 

i artikkelen ellers er det hentet informasjon og sitater fra Twitter og utsagt som er gitt til andre 

mediehus som for eksempel Politico. 

Det er brukt banneord for å sitere det som har blir sagt av andre kilder tidligere, og artikkelen 

inneholder ganske sterke uttalelser fra folk som har kommentert presidentvalget på blant 

annet Twitter. Et eksempel er skrevet slik: «En verden kollapser foran våre øyne». 

Artikkelen har en fargerik vignett som står i stil med fargene på hovedbildet og fungerer som 

et blikkfang som står i kontrast til den sorte skriften. Helt til høyre for hovedartikkelen som er 

negativt ladd er det to mindre B-saker som er mer positivt ladd på vegne av president Donald 

Trump. Disse to sakene får ikke like stor plass som den som er negativt ladd og heller ingen 

bilder til saken slik at de forsvinner på siden. 

Ettersom det blir nevnt en del navn med tittel i artikkelen har journalisten senere valgt å bruke 

land for å definere hvem det er. For eksempel har de heller blitt omtalt som Britene eller 

Ungarn. Dette kan gjøre det lettere å sortere kildene i saken slik at man forstår hvilken 

utenriksminister som sier hva på vegne av et land. 
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4 Faksimile: Aftenposten 15. november 2016 (hentet fra Retriever). 

 

4.2.6 Fellestrekk og ulikheter ved Trump-sakene 

Begge sakene har et negativt preg over seg, men henter inn igjen det positive preget ved å 

enten forklare hvorfor det kanskje ikke er så farlig eller ille som man trodde, eller ved å 

publisere ekstra saker med et positivt lys på. Aftenposten Junior har et mer nøytralt preg på 

artikkelen fordi den er informerende og kilden er en ekspert, mens i Aftenposten er det 

personer som ytrer seg subjektivt. Aftenposten bruker også flere kilder enn Junior. 

Begge artiklene har en del bildebruk, men det er mer grafikk i Aftenposten Junior enn i 

Aftenposten. Grafikken blir som regel brukt til å gi nyttig informasjon for dem som ikke 

kjenner til saken eller personene fra før. Aftenposten forventer nok at sine lesere allerede 

kjenner til hvem Donald Trump er og at leserne har fulgt med på saken tidligere. Aftenposten 

har mest sannsynlig allerede hatt en del artikler som er mer faktarettet i forhold til Trump. 

Derfor ser de nok ikke et like stort behov for å bruke grafikk slik som Aftenposten Junior gjør 

for å gi leserne fakta. 
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Artiklene har samme tematikk, men sakene har ikke samme vinkling. Aftenposten skriver mer 

om Trump og Europa, mens Aftenposten Junior presenterer Trump generelt, hva han vil gjøre 

som president og fakta rundt presidentvalget som kan være vanskelig å forstå. Aftenpostens 

sak har banneord i seg og sterke ytringer, det har ikke saken i Junior og ytringene er nokså 

nøytrale. 

4.2.7 Terror – Aftenposten Junior 

Terrorsaken «10 spørsmål og svar om terror» fra Aftenposten Junior er publisert i avisen fra 

5.-11. april 2016. Artikkelen tar for seg tre terrorhendelser som har skjedd tett på hverandre: i 

Belgia, Irak og Pakistan. Den presenterer også generell informasjon om hva terror er og 

hvorfor terror skjer. Spørsmålene er satt sammen av elever ved Skøyen skole og journalistene 

i Aftenposten Junior. Kildene som er brukt i saken er to eksperter på områdene terror og barn 

som har opplevd noe vondt, slik Aftenposten Junior presenterer dem. Svarene fra 

terroreksperten tar størst plass i saken og er selve brødteksten. Svarene fra ekspertene er korte 

og konkrete.  

Artikkelen gir rom og oversikt slik at leseren selv kan velge vinkling på saken. Kanskje 

ønsker et barn å lære fakta om hva terror er, eller å lese spalten som forteller at man ikke 

trenger å uroe seg, mens noen ønsker kanskje å følge nyhetsbildet og hva som faktisk har 

skjedd av terrorangrep. Med andre ord kan leseren velge en faktabasert, en nyhetsbasert eller 

følelsesbasert retning å lese saken på, eller alle samlet dersom hele saken leses. 
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5 Faksimile: Aftenposten Junior 5.-11. april 2016 (hentet fra Magasin+). 

 

Grafikken dominerer på lik linje med selve brødteksten i saken på grunn av det store 

illustrasjonsbilet som er brukt på den første siden. De eneste bildene som er brukt i saken er 

bilder av kildene. Illustrasjonstegningen viser et barn som ligger i sengen sin og tenker på 

terror, krig og elendighet. Det er tydelig at barnet på tegningen er bekymret og redd. Det er 

ingen ekte bilder fra virkelige terrorhendelser, og det kan komme av at det blir for sterkt å 

publisere i en barneavis. 

Selve innholdet i artikkelen er med på å dempe redsel for terror. For eksempel til spørsmålet 

«Dreper terrorister hele tiden?» kommer det et svar som kan være betryggende for barn da det 

lyder slik: «Nei. Det meste av tiden bruker de på å planlegge angrepene, for det tar lang tid.» 

Og siden kildene er eksperter er de troverdige kilder som både barn og foreldre stoler på. 

Det er brukt lette ord i teksten, og ord som er vanskelige blir heller brukt med forklarende ord 

enn selve ordet. For eksempel: «etterretning» som står i parentes. Det virker også som at 
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ekspertene ikke ønsker å sette terroristene i bås slik mediene ofte kan gjøre. Men at det er 

åpent for at det både kan være religiøse eller ikke-religiøse som er terrorister. 

4.2.8 Terror – Aftenposten 

Denne artikkelen, «De dreper alene, men bak står et større nettverk», ble publisert i 

Aftenposten tirsdag 3. januar 2017. Terrorsaken har først en fremside med bilde av innsiden 

på en buss som er ødelagt og utbrent etter et bilbombeangrep i Bagdad. Neste bilde er enda 

større og viser bilde av en terrormistenkt etter terrorangrepet i Nice der en person kjørte en 

lastebil og drepte og skadet flere mennesker. 

Selv om det er en stund siden angrepene som presenteres skjedde og datoen saken er på trykk 

kommer av at etterforskningen viser at de som ble omtalt som «ensomme ulver» ikke var så 

ensomme likevel, men har ofte mange medhjelpere. 
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6 Faksimile: Aftenposten 3. januar 2017 (hentet fra Retriever). 

 

I artikkelen brukes det ord som «dreper» allerede i overskriften. Det er brukt store bilder som 

viser både gjerningsmenn og åstedet der terrorangrepet har skjedd. Det er ikke avbildet noen 

våpen eller lignende. Dette kan komme av at det ikke finnes bilde av det dersom det har vært 

en bombe eller vedkommende har brukt en lastebil. På en annen side er det ikke like relevant 

å ha med våpenbilder på grunn av vinklingen på saken. 

Ved siden av artikkelen er det to mindre B-saker. Den ene tar for seg de pårørende etter en 

terrorhandling og den andre viser bilder av to mistenkte som står bak et terrorangrep på en 

nattklubb i Istanbul. Alle sakene på sidene handler om terror. 
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Det er ikke brukt særlig grafikk i saken, fordi det som fanget blikket er store bilder og store 

overskrifter. Oversikten over ulike terrorangrep kan fungere som en slags faktaboks, men det 

fanger ikke oppmerksomhet på noen måte. Det er ikke mye farger på sidene, og det er selve 

teksten og personen på bildet som havner i fokus. Saken kunne hatt samme funksjon uten 

farger som den har med farger. Kildene i artikkelen er forskere og eksperter med sitater fra 

ulike politikere. 

 

7 Faksimile: Aftenposten 3. januar 2017 (Retriever). 

 

4.2.9 Fellestrekk og ulikheter ved terrorsakene 

Aftenposten Junior sin artikkel inneholder mye mer grafikk enn Aftenposten sin sak. Men på 

en annen side krever den nok mer grafikk på grunn av sin målgruppe og for å dele opp et 

tungt tema. Det som kan skille artikkelen fra Aftenposten Junior fra andre «vanlige» artikler 

er at den er delt opp med spørsmål og svar. Selve terrorhendelsene som nylig har skjedd får 

ikke så stor plass i artikkelen til Aftenposten Junior, men generell informasjonen om terror får 
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stor plass. Artikkelen er en ren ekspert-sak, men det er faktisk også terrorsaken fra 

Aftenposten, i tillegg til at den presenterer forskning som er gjort om terrorister. 

Ettersom sakene er publisert i ulike måneder handler de ikke om samme terrorsak. Men 

likevel har de flere fellestrekk ved bruk av kilder og hvordan deler av artikkelen er presentert. 

Overskriftene er veldig forskjellige. «10 spørsmål og svar om terror» fra Aftenposten Junior 

er en mye roligere overskrift å bruke enn Aftenposten sin: «De dreper alene, men bak står et 

større nettverk». 

Aftenposten Junior sin sak ønsker å dempe hysteri rundt terror, mens Aftenposten sin artikkel 

har en slags motsatt effekt; den kan skremme mer på den måten at saken forteller om flere 

personer som hjelper til ved terror. Men Aftenposten har en målgruppe som tåler å lese slike 

saker uten at de nødvendigvis blir skremt av innholdet. I Aftenposten var sidene rundt 

artikkelen dekket med andre saker om terror, mens Aftenposten Junior hadde saker med et 

lettere tema og fokus. 

 

4.3 Funn fra intervju 

Det har blitt gjennomført intervju med journalister som jobber i Aftenposten Junior for å få et 

dypere innblikk i hvorfor avisartiklene ser ut akkurat slik som de gjør, hvorfor akkurat de 

ulike sakene er valgt og om nyheter for barn generelt.  

4.3.1 Saker om andre barn 

Hver uke har Aftenposten Junior redaksjonsmøte der de velger ut aktuelle saker for et nytt 

nummer av junioravisen. Redaksjonen går gjennom hva som skjer i verden, ser på hva som er 

aktuelt for barn akkurat den uken og dyrker ideer rundt konkrete hendelser, trender eller 

fenomener som er i vinden. Til slutt setter redaksjonen sammen en miks som de tror barna vil 

like. Journalist Mari Lund Wictorsen forteller at hun tror barn liker å lese om det som skjer i 

både Norge og verden som er positivt. 

Og så liker de å lese om andre barn. Det er hvertfall det vi har fått tilbakemeldinger på da. 

Hvordan andre barn har det, særlig i verden. Vi har jo en spalte som heter «Slik lever jeg» som 

er veldig populær. Men barn er jo veldig forskjellige (Mari Lund Wictorsen 02.03.2017). 
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Hun legger også til at barna de har snakket med ikke alltid klarer helt å sette fingen på hva de 

liker å lese om. Men barna Aftenposten Junior har snakket med svarte at de ønsket å høre om 

noe som var positivt, og de ville ikke bli redde eller lei seg når de leste avisen. 

Journalist Ingrid Åbergsjord svarer at hun tror barn er like forskjellige som voksne når det 

kommer til hva de liker å lese om, og at de har ulike interesser. Åbergsjord forklarer: 

Noen leser alt i avisen, mens andre har kanskje et spesielt tema de vil lese om. Og så har det jo 

litt med alder å gjøre. Dess eldre de blir, dess mer blir man opptatt av at det skal være nyheter. 

Det er vår erfaring (Ingrid Åbergsjord 13.03.2017). 

Aftenposten Junior snakker ofte med barn når de er ute på oppdrag for å høre hva som 

interesserer mottakergruppen deres. Som nevnt har Aftenposten Junior fått tilbakemeldinger 

om at barna ikke ønsker å lese om veldig skumle ting, men at de likevel ønsker å vite hva som 

faktisk skjer i verden. Lund Wictorsen sier at barna er opptatt av å lese skikkelige nyheter: 

Barn vil ha seriøse nyheter, og jeg tror de vil at det ikke skal være et blad, men en avis. På 

samme måte som voksne har en avis. [...] Vi (journalistene i Aftenposten Junior) vil ikke skrive 

om ting bare fordi det er gøy, vi vil skrive om ting fordi det er nyheter (Mari Lund Wictorsen 

02.03.2017). 

 

Aftenposten Junior har ikke noen husregler for hva de kan skrive om til barn, og redaksjonen 

står derfor fritt til å velge både tema og presentasjonsmåte basert på etiske valg og vanlige 

nyhetskriterier. Åbergsjord har et inntrykk av at barn ønsker et variert innhold i avisen. Hun 

mener at det ikke er noen temaer de ikke kan skrive om, men at det hele handler om hvordan 

Aftenposten Junior velger å skrive om saken på, og at den er presentert på en måte slik at 

barna forstår. Slik som i andre aviser skal også Junior-sakene være noe som er relevant for 

flest mulig å lese, og i Aftenposten Junior skal sakene være relevant for flest mulig barn i 

Norge. Dersom redaksjonen i junioravisen allerede har en god case så prøver de å sette det inn 

i en kontekst som fører til at saken blir bredere og mer interessant for flere lesere. 

Egentlig så har vi vel som utgangspunkt at vi kan skrive om alt. Men i praksis så gjør vi ikke 

det. Vi har det ikke sånn at vi aldri kan skrive om noe. Vi har jo skrevet om krig, konflikter, 

incest, ting som er vanskelig og terror. Men vi skal skrive det på en måte slik at barn forstår og 

gjerne peke på løsninger på håp og skrive enkelt og kort (Mari Lund Wictorsen 02.03.2017). 



68 

 

Aftenposten Junior vurderer fra gang til gang om det er en sak de skal skrive om eller ikke. 

Og vanlige journalistiske nyhetskriterier er også med på å bedømme om saken bør få en plass 

i avisen. Redaksjonen tar også en vurdering på hva de tror barn faktisk har fått med seg fra før 

enten gjennom nettaviser, sosiale medier eller andre mulige plattformer. Journalist Lund 

Wictorsen forklarer: 

Hvis det for eksempel har vært et terrorangrep i verden, så må vi vurdere: «Er dette noe barna 

går rundt og snakker om i skolegården?» Da kan det være fint at vi kommer inn og hjelper til 

med å sette ting litt på plass av infoen de får (Mari Lund Wictorsen 02.03.2017). 

4.3.2 Nyhetsbilde som passer barns interesser 

Aftenposten Junior har ikke et mål om å lage et nyhetsbilde som ligner på nyhetsbildet som 

presenteres i Atenposten. Dagsorden fra Aftenposten Junior dannes rundt det som skjer rundt i 

verden og Norge, hva journalistene tror vil fenge leserne og hva de allerede vet at barna 

snakker om. Junior følger også et fast oppsett der det alltid skal være en nyhet fra Norge, en 

utenriksnyhet, en sportsnyhet og en kulturnyhet i avisene sine. De er en nyhetsavis for barn 

som på mange måter jobber slik som voksenaviser, bare at artiklene blir tilpasset barn. 

Journalist Ingrid Åbergsjord understreker at ettersom de bare kommer ut én gang i uken så 

kan de ikke følge nyhetsbildet til Aftenposten. Barneavisen Aftenposten Junior må ta hensyn 

til at de kommer sjeldnere ut, og må derfor planlegge ekstra godt hvilke saker de velger ut. 

Vi følger med på det løpende nyhetsbildet, også det Aftenposten skriver om, men vi er ikke 

opptatt av at det skal ligne på det som er i Aftenposten. Det er på en måte ikke mulig, siden de 

er på nett og kommer ut hver dag (Ingrid Åbergsjord 13.03.2017). 

4.3.3 Terrorsaker for barn 

De tre juniorartiklene som ble analysert i tekstanalysen har også blitt dratt med inn i 

intervjuene for å få svar fra journalistene som har jobbet med sakene om hvordan artiklene ble 

laget. 

Ingrid Åbergsjord forteller at årsaken til at de valgte å ha med terrorsaken var fordi det hadde 

vært mange terroraksjoner på kort tid rundt påsken i 2016. Sammen med elever på en 

barneskole har barn og journalisten selv laget spørsmål til saken som er en «10 spørsmål og 

svar» artikkel. For å gi svar på spørsmålene som er laget har journalisten kontaktet to 

eksperter på området: en ekspert på terror og en forsker på barn og traumer, og det 
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psykologiske rundt det hele. Spørsmålene i artikkelen tar både for seg det generelle med terror 

og redsel i tillegg til å inkludere spørsmål som er aktuelle om de terroraksjonene som (da) 

nylig har skjedd. Saken har også et stort illustrasjonsbilde som viser et barn som ligger i 

sengen og tenker på krig, skurker, terror og død. Det er ikke brukte noen ekte bilder fra 

terroraksjonene som omtales i artikkelen. Åbergsjord forteller at illustrasjonsbildet skal vise 

terror fra et barneperspektiv, og at det kan være barn som ligger for eksempel i sengen før de 

skal legge seg og uroer seg for krig. Nettopp på grunn av slike tilfeller er det viktig at 

Aftenposten Junior skriver om saker som handler om terror. «Hensikten er jo å rydde litt opp i 

begrepsapparatet og gjøre barna tryggere på at det er liten sjanse for at det kan skje i Norge» 

(Ingrid Åbergsjord 13.03.2017). 

Hun sier også at terroraksjonene var en såpass stor sak i nyhetene akkurat da, og ved hjelp av 

en artikkel med spørsmål og svar kunne de roe ned barna slik at de ikke skulle bli redde, eller 

hvertfall mindre redde. Derfor er det også brukt en spalte, ved siden av brødteksten, med en 

forsker som har et budskap om at man ikke trenger å være redd. 

Når journalist Åbergsjord blir spurt om hvordan hun tror samme sak hadde sett ut dersom den 

hadde blitt publisert i Aftenposten svarer hun at de først og fremst hadde hatt et nyhetsbilde 

istedet for illustrasjon. Spalten med forskeren som forteller at du ikke trenger være redd hadde 

mye trolig ikke vært med ifølge journalisten. Hun tror at mye av innholdet kunne vært det 

samme, men at saken heller ville fått en vinkling på det å ta for seg «Slik snakker du med 

barna sine om terror» slik at det treffer sin målgruppe. Aftenposten Junior er også opptatt av å 

velge ut forskere fra øverste hylle slik at foreldrene kan se at det er en seriøs avsender som er 

troverdig. 

Selve artikkelen er satt opp med ti spørsmål som har ti svar. Ingrid Åbergsjord forklarer at 

slike spørsmål og svar artikler er et grep de har gjort helt siden Aftenposten Junior ble stiftet. 

Målet er at artikkelen da blir mer oversiktlig, og at leseren lett skal kunne gå ut og inn av 

spørsmål dersom man ikke orker å lese alt. Ved å bruke spørsmål og svar kan leseren velge ut 

det den er interessert i og hoppe rundt i teksten. Også andre aviser som Aftenposten har tatt i 

bruk dette grepet senere som for eksempel artikkelen «7 spørsmål om skatteparadiser» som 

var på trykk 5. april 2016.  
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4.3.4 Presidentvalget i USA 

Ingrid Åbergsjord har også skrevet artikkelen om predisentvalget i USA. Hun forteller at etter 

et uventet valgresultat i USA så måtte de ta tak i saken og skrive om den uken etterpå. I 

artikkelen om president Donald Trump har Aftenposten Junior fått spørsmål fra barn på tre 

forskjellige skoler som tas med i saken. Barna er anonyme og kan dermed fritt spørre om alt 

de lurer på. 

Her er det også brukt ti spørsmål med svar for å presentere saken og det er brukt en kilde som 

i denne artikkelen også er en ekspert. «Vi har bare én ekspertkilde, slik at det skal være litt 

mer nøytralt enn at man har flere som diskuterer saken.» forklarer Åbergsjord. Hun sier at 

dersom artikkelen hadde vært i Aftenposten hadde nok mye vært likt, men at ordvalget ville 

vært annerledes og at den mye trolig ville blitt publisert på nettet fordi publiseringsdatoen i 

Aftenposten Junior gjør at den er for sent ute for Aftenposten. Aftenposten Junior velger å 

skrive om saker som tar for seg terror og presidentvalg i et annet land enn Norge fordi sakene 

tar del i det store nyhetsbildet, og folk snakker om det. Gjennom deres artikler får barna 

besvart spørsmålene de har rundt nyheten, og saken kan være med på å danne et riktig bilde 

over hva som faktisk har skjedd eller foregått. 

4.3.5 Krig i nyhetsbildet 

Journalist Mari Lund Wictorsen har skrevet en artikkel som tar for seg konflikten i Colombia 

der partene var blitt enige om å inngå en fredsavtale. 

Dette var en veldig konkret ting, og veldig positivt. Etterhvert skjønte vi at det var veldig stort 

og viktig. Så da bestemte vi oss for å skrive om det, og det kom jo frem mange steder at det var 

nordmenn som hadde vært med og hjulpet til (Mari Lund Wictorsen 02.03.2017). 

Journalisten sitt mål med artikkelen var å så konkret som mulig finne ut hvordan man får fred. 

Hun prøvde først å få tak i en av hovedpersonene fra Norge som hadde bidratt under 

fredsmeklingen, men vedkommende var på reise, derfor tok hun kontakt med en annen kvinne 

som også var delaktig i meklingen. Det journalisten selv savner fra artikkelen er at de hadde 

dratt ut i felt og snakket med noen barn som bor i Colombia om hendelsen, men det er ikke 

alltid mulig å få til å reise ut i felt på lengre reiser. 

Dersom saken hadde blitt publisert i Aftenposten tror Lund Wictorsen at saken først og fremst 

hadde vært mye lengre enn det den er i junioravisen. 
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Vi komprimerer jo slik at det bare er det aller viktigste som vi mener da er med. Så hadde det 

sikkert vært med noen bilder fra konflikten. Litt mer «skumle» bilder. Med skytevåpen kanskje. 

For sånn den saken fremstår hos oss så tror jeg ikke den er noe skummel. Der er jo alle blitt 

venner og det er fredsdue og feiring. Jeg tror nok det ville vært et bilde av konflikten i 

Aftenposten (Mari Lund Wictorsen 02.03.2017). 

I de sakene det fungerer ønsker Aftenposten Junior å vinkle på det som er positivt. Men 

journalistene ønsker ikke at artiklene skal være fordummende eller feil for barna som leser 

dem, derfor er det en balansegang som må vurderes og jobbes med hver gang. 

4.3.6 Grafikkbruk i Junior 

Begge journalistene sier at å inkludere grafikk er et bevisst valg de tar for at artikkelen skal 

inneholde forskjellige elementer og gi noe mer til saken. Dette kan være illustrasjonstegninger 

som viser barnets perspektiv og faktabokser som informerer. Eller figurer setter farge, kart og 

flagg som viser at de befinner seg rundt omkring i hele verden og ordforklaringer som kan 

utvikle ordforrådet til barna. Mari Lund Wictorsen forklarer at det er veldig ulikt fra barn til 

barn om hvor mye av artikkelen de faktisk leser, eller hvor de starter å lese i saken: 

[...] Noen leser bare bildetekster eller sånne små bokser. Så jeg tenker i hvertfall at en liten 

faktaboks kan være en inngang for noen som ikke har lyst til å lese brødteksten først. Så leser 

de den lille faktaboksen, og så får de kanskje lyst til å lese enda mer da. Eller så får de bare med 

seg det som står i faktaboksen, det kan jo noen ganger være greit det og (Mari Lund Wictorsen 

02.03.2017). 

4.3.7 Kildeutvalg 

Ingrid Åbergsjord forklare at de ofte prøver å kontakte forskere til saker som krever det, fordi 

de tenker at det er de fremste ekspertene. Ellers kan også interne eksperter i Aftenposten bli 

kontaktet dersom de allerede har jobbet med saken. For eksempel en utenrikskorrespondent i 

USA for Aftenposten under presidentvalget eller som da en sportsjournalist, som allerede 

hadde dekket mye av dopingsaken til skiløper Therese Johaug, uttalte seg i artikkelen 

Aftenposten Junior skrev om Therese Johaug. Dopingsaken fra junioravisen er ikke med i 

dataene og statistikken fra innsamlingsperioden i denne oppgaven. Ingrid Åbergsjord 

understreker også at ettersom de er Junior så prøver de å bruke kilder som er barn så mye som 

mulig. Som oftest dukker de opp på nyheter fra Norge. Funnene i den kvantitative 

innholdsanalysen viser at 41 prosent av kildene i Aftenposten Junior sine artikler er barn. 
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Ifølge Mari Lund Wictorsen er de også opptatt av å ha en miks av kjønn i sakene de skriver. 

Både av barna som blir intervjuet og ekspertene. Hun forklarer at en undersøkelse fra 

høyskolen i Oslo viser at de har 50/50 menn og kvinner i ekspertkildene sine, og det synes 

journalisten selv at er bra. Journalistene ønsker å velge ut kilder som er både gutter og jenter, 

menn og kvinner, de prøver å være rundt omkring i landet, tenke på forskjellige etnisiteter og 

speile befolkningen så godt det lar seg gjøre. 

4.3.8 Å skrive for barn versus voksne 

Journalistene i Aftenposten Junior mener det er viktig å skrive kort, enkelt, forståelig, 

engasjerende, være så objektiv som mulig og ikke skremme mottakeren når artikkelen er rettet 

mot barn. De bruker heller ikke metaforer eller ironi i tilfelle leseren ikke skjønner det, og de 

tar ikke for gitt at leseren har forhåndskunnskaper om saken i forkant. Derfor passer Junior-

journalistene på å alltid fortelle helt fra start i tilfelle noen ikke kjenner til saken fra før. Ingrid 

Åbergsjord forklarer:  

Vi passer på å alltid starte med begynnelsen. Gå ett eller to skritt tilbake. For eksempel 

cupfinalen, vi kan ikke ta for gitt at barna har hørt om cupfinalen eller klubbene vi skriver om 

(Ingrid Åbergsjord 13.03.2017). 

Da starter de med å forklare tidlig i artikkelen hvem eller hva det er snakk om, og legger til 

faktabokser som kan si noe mer bakgrunnsinformasjon om hendelsen eller korte fakta om 

personen. Åbergsjord viser til en artikkel om den svenske sangeren Zara Larsson og forteller 

at de ikke kan ta for gitt at alle barn i Norge vet hvem hun er. Det er ikke sikkert hun er like 

kjent i Norge som i Sverige, og det er sikkert ikke alle barn som hører på hennes musikk. 

Derfor har Aftenposten Junior allerede i ingressen beskrevet hvem hun er og hva hun driver 

med i tillegg til å ha faktabokser som også er med på å forklare det for barna. Åbergsjord 

viser også til et eksempel med en artikkel om en mann som er «helsebror», eller helsesøster. I 

denne artikkelen synes hun det mangler informasjon om hva en helsesøster gjør og at det ikke 

kom tydelig nok frem i saken. Mari Lund Wictorsen tror at andre journalister som skriver for 

voksne kan lære noe av hvordan de skriver sine artikler: 

[...]Når man skriver for voksne så regner man ofte med at de som leser vet og har litt 

bakgrunnsinformasjon. Men jeg mener jo at mange journalister som skriver for voksne kan bli 

flinkere til å ikke anta det også. Så jeg tror at mange har noe å lære av journalistikken vi skriver 

for barn. Både når det gjelder enkle ord, men også at man ikke bare nevner en hendelse uten å 

gå videre med hva det egentlig var (Mari Lund Wictorsen 02.03.2017). 
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Journalistene opplever ikke at det er noen særlig uenighet blant journalister om hvor grensen 

går for hva barn kan lese om i avisene. Ingrid Åbergsjord sier at de er blitt såpass samkjørte 

og har en felles forståelse for hvilke saker som kan publiseres i Aftenposten Junior, og at det 

er mye diskusjon når ideer utvikles eller dersom de har evaluering. Mari Lund Wictorsen sier 

at hun ikke har en oppfattning av at folk er uenige i hvor grensen går for hva som kan 

publiseres, men hun kan tenke seg at kanskje noen foreldre ønsker at barna skal skånes mer. 

Men i det store bildet har de ikke møtt på noen uenighet om hva som ikke er greit å skrive 

om, og mener at det bare er positivt at Aftenposten Junior skriver om det som skjer i Norge og 

ellers rundt i verden på barnas premisser. 

Selv mener journalistene at det er veldig forskjellig hva barn tåler eller ikke tåler å lese om i 

artikler eller se bilder av på papirsidene. Det er barn og unge i forskjellig alder som leser 

avisen, derfor må de alltid tenke over at det er forskjell på en 6-åring og en 13-åring og hva de 

tåler å lese om, eller i det hele tatt liker å lese om. Både Åbergsjord og Lund Wictorsen mener 

at det er viktig å være kritisk til bildebruken i barneavisen. 

«Vi er veldig forsiktig med å ha bilder av våpen, vi kunne nok aldri ha trykket bilder av lik for 

eksempel.» forklarer Lund Wictorsen. Hun forteller videre om en sak de skrev om i 

Aftenposten Junior som handlet om et bilde av en gutt i Syria som satt på en stol og var helt 

full av sot etter et angrep. De skrev om denne saken fordi en liten gutt hadde sendt brev til 

Barack Obama, som var president i USA da, fordi han syntes synd på gutten. Selv om de 

omtalte saken valgte de å ikke publisere bildet av gutten i Syria som satt på stolen med sot 

over hele seg. Mange andre aviser publiserte bildet, men junioravisen prøver å ikke skemme 

og gjøre barn redde, derfor tok de en vurdering på å ikke publisere bildet av gutten. 

Vi er veldig nøye på bildebruk og hvilke bilder vi bruker og ikke bruker. For eksempel når vi 

har «Jorden rundt». Der har vi jo bilder av barn rundt omkring i verden, men det skal ikke se ut 

som barna har det vondt. Fordi det bare er en bildenotis, er det ofte ikke plass til å forklare godt 

nok hvorfor barna er i en vanskelig situasjon, eller hva som gjøres for å hjelpe dem (Ingrid 

Åbergsjord 13.03.2017). 

Dette forklarer journalist Åbergsjord om hvorfor de passer på bildebruken sin i avisen. 

«Jorden rundt» som hun snakker om består av mange bilder med små korte tekster som 

forklarer kort og konkret hva som har skjedd i et annet land, enten det er en spesiell høytid 

som har blitt feiret, arrangementer, meritter for idrettsstjerner og lignende, eller bare nyheter 

fra verden som ikke krever stort mer enn en notis med et bilde for å forklares. 
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Ifølge Aftenposten Junior sin instagramprofil og journalistene selv så snakker de ofte med 

barn om hva de ønsker å lese om i avisene og ikke. Barn er også med på å gi tilbakemeldinger 

på aviser. Og som tidligere sagt ønsker barna at de skal bli glad av stoffet og at det skal være 

positivt, men avisen ønsker også å dekke det som de vet barna snakker om i skolegården. Det 

har kommet frem at en del barn er redde for Donald Trump, men Aftenposten Junior skriver 

om han likevel. Da er sakene vinklet slik at de prøver å roe ned og for eksempel ha et fokus i 

artikkelen på at han ikke kan bestemme alt selv.  

Aftenposten Junior skriver om både politikk, krig og terror og andre saker som både Norge og 

verden snakker om, men for at det ikke skal bli for tungt for en 8-åring må avisen gjøre visse 

grep. Mari Lund Wictorsen forklarer at de må ha en slags miks. De kan ikke fylle en hel avis 

med bare tunge saker, det må fordeles. Hun påpeker at det også handler litt om dimensjonen 

på saken, dersom Aftenposten Junior slår opp en sak stort, så blir saken automatisk oppfattet 

enda større. Hun sier: «I utgangspunktet kan vi skrive om alt, men det handler om hvordan vi 

presenterer det og vinkler det» (Mari Lund Wictorsen 02.03.2017). 

I funnene fra den kvantitative innholdsanalysen viste det seg at Aftenposten Junior ikke skrev 

så mye om krim. Dette kan ha med tidsperioden dataen ble hentet inn å gjøre og hvilke saker 

som var på dagsorden i den aktuelle perioden. Men Aftenposten hadde mer krimsaker, blant 

annet rettssaken om Eirik Jensen. Lund Wictorsen forteller at de har skrevet om rettssaken 

med Anders Bering Breivik tidligere, og at de alltid tar tak i slike store nasjonale hendelser og 

vurderer om det er noe de skal skrive om eller ikke. Akkurat Eirik Jensen saken hadde de fått 

et inntrykk av i skolegårder og de barna de hadde møtt på at det ikke var en sak barna vet om 

eller var særlig opptatt av. Så det var en av grunnene til at denne saken ikke kom med, i 

tillegg til at Aftenposten Junior unngår for mange slike saker som kan være triste og skumle 

og ønsker å fokusere på positiv ting etter ønske fra barna. 
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5 Analyse og drøfting 

I første kapittel presenterte jeg problemstillingen «Hva karakteriserer nyheter for barn i 

forhold til nyheter for voksne» og flere underspørsmål. I dette kapittelet skal jeg bruke mine 

funn fra kapittel fire og analysere og drøfte dem i lys av problemstillingen. 

5.1 Barn former nyhetsbildet 

Ut fra det journalistene forteller så er barn med på å forme hvilke saker som kommer på trykk. 

Dagsorden blir selvsagt formet etter det Norge og verden interesserer seg for, hendelser som 

oppfyller flere nyhetskriterier og de valgene journalistene tar. Men dersom Aftenposten Junior 

får inntrykk av at barna ikke er interessert i en sak som er på de voksnes dagsorden, kan den 

bli utelukket fra Aftenposten Juniors agenda fordi det ikke fenger deres målgruppe. Dette 

samsvarer med Karin Hake sin bok om barnemedier og at medieinnholdet har utviklet seg til å 

bli innhold som er mer rettet mot barna og hva de interesserer seg for, nye trender og aktuelle 

hendelser. Og ikke bare hva voksne mener de må lære noe om for å bli forberedt på 

voksenlivet (2006: 184-185). Slik som presentert i teorikapittelet var det først på 80-tallet at 

medieinnholdet rettet fokus på det som barn ville lese om (Hake 2006: 185). Og Aftenposten 

Junior har holdt på dette fokuset helt siden de startet: nemlig å ha barn i fokus. 

Journalistene i Aftenposten Junior forteller at de drar ut for å treffer barn, snakker med dem, 

blir kjent med dem og lærer dem å kjenne. Etterpå danner de seg et bilde om hvem de er og 

hva barn liker. Dette er motsatt av teorien til Karin Hake der hun legger frem at journalisters 

oppfatning av barn og deres egen barndom ofte er med på å forme hvordan sluttresultatet av 

en sak blir (2006: 19). 

Måten man går frem med å velge ut hvilke saker som havner på dagsorden for barn har endret 

seg. Journalistene får bekreftet fra barn hva som er trendy, hvilke hendelser de diskuterer i 

skolegården og hva som er interessant for dem. Aftenposten Junior kan virke mer opptatt av å 

møte barna hvor de faktisk befinner seg i livet. Dette er også motsatt av hva Bakøy 

presenterer fra sine funn om at tekster som er produsert for barn ofte kan bli preget av 

journalistenes stereotypier om hvordan et barn er, enn hvor i livet de faktisk befinner seg 

(2000: 414). På en annen side er nok også stereotypier med på å velge ut hvilke saker 

Aftenposten Junior velger å skrive om i første omgang. Siden redaksjonen i Aftenposten 
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Junior av og til inviterer barn på besøk for å se gjennom avisen før den går i trykken har de 

også mulighet til å påvirke sluttresultatet. 

I tillegg til at barn skal få med seg det løpende nyhetsbildet er det også et ønske om at de også 

skal lære noe mens de leser avisen. Nyhetsartikler skal først og frem fortelle leserne om hva 

som skjer i verden, men gjennom bruk av grafikk som faktabokser, kart, diagrammer, flagg 

eller selve teksten kan de lære om enten et land, en hendelse eller et spennende fenomen. 

Dette samsvarer med teorien om at det før var et stort fokus på at barn skulle lære noe mens 

de leste, og ikke bare bli underholdt av det de så eller leste (Hake 2006: 184). 

Aftenposten Junior bruker «ordforklaringer» som forklarer vanskelige ord slik at barnet kan få 

en bedre forståelse av saken. Ordvalgene i brødteksten i Junior er også ofte forenklet til ord 

som barn kan forstå. Dette gir dem også muligheten til å bruke bruke sansene sine for å forstå 

hvordan det kan føles eller være. For eksempel blir finansminister til pengesjef (Aftenposten 

Junior, 8.-14. november 2016) og konflikter blir til uvennskap (Aftenposten Junior, 15.-21. 

november 2016). Dette viser seg å være et viktig grep av barneavisen dersom vi ser på 

funnene fra Sande sin undersøkelse om barn og aviser. Der kommer det frem at saker som 

barna ikke helt forstår fordi de er vanskelige, virker kjedelige, temaet angår ikke dem selv 

eller at avisene bruker «voksenord» kan være avgjørende for om barn vil lese saken eller ikke 

(Sande 1991: 16). Ved å plassere seg på et nivå som leseren krever kan det føre til at man 

holder på leserne sine lenger, og ettersom Aftenposten Junior stadig vokser så gjør de noe 

riktig her. Aftenposten har ingen form for «ordforklaringer» i bokser slik som Aftenposten 

Junior. Dette kan komme av at de forventer at deres målgruppe allerede kjenner til ordene, og 

fordi de i såfall bare forklares i selve brødteksten. 

Aftenposten Junior er bevisst på å begrense oppslaget av sine saker, spesielt saker som kan 

virke skumle slik som krig og terror. Journalistenes erfaringer er at jo større saken er, jo større 

kan saken virke for barna. Derfor begrenser junioravisen plassen for saker som er skumle 

ettersom barn ikke ønsker å bli redde når de leser. I Aftenposten kan journalistene gjøre 

motsatt og heller melke en sak så lenge det er mulig og gi den store oppslag. Dette kan 

komme av at det er flere perspektiver og hendelser rundt en sak som bør presenteres. Ved 

siden av slike store saker i Aftenposten Junior er det ofte plassert små saker med enklere stoff, 

såkalte «kosesaker» for at det ikke bare skal dreie seg om det ene skumle temaet. I 

Aftenposten fylles sidene opp med samme tema på hele siden. Dersom temaet er terror så 

handler som regel alle store og små saker på siden om terror. 



77 

 

5.2 Innenriks og utenriks 

Både Aftenposten og Aftenposten Junior har en god del globale saker i avisene sine selv om 

det ikke kommer like godt frem i funnene fra innholdsanalysen. Aftenposten har tre prosent 

som havner på utenrikssaker, mens Aftenposten Junior har åtte prosent utenrikssaker. Dette 

bildet kan virke skeivt eller feilaktig ut fra datamaterialet. Årsaken kommer av at også en del 

politikk-, krigs- og økonomisaker er utenrikssaker, men disse har blitt plassert under en mer 

spesifisert kategori som definerer saken bedre. I funnkapittelet er det nevnt ulike artikler som 

også kan regnes som utenrikssaker, men har ikke havnet i denne kategorien. Disse et blant 

annet om presidentvalget i USA, økonomisakene om Panama Papers, idrettspresentasjoner på 

sportssider, artister og kunstnere på kultursidene og «Jorden rundt» sakene. Basert på teorien 

til Hake stemmer dette med utviklingen av medieinnhold for barn. I starten satte man ofte 

begrensninger for barna ved at de kun fikk informasjon om sitt nærmiljø. Men etterhvert var 

det et ønske om at barn skulle få være mer reflekterende, lære om det som skjedde utenfor sitt 

nærområde og bli presentert for hva som skjedde der ute i verden (Hake 2006: 185). Gjennom 

å presentere utenrikssaker for barn gir det dem en mulighet til å nettopp være reflekterende og 

se hendelser i ett større bilde. Med en global verden kan det som skjer i andre land også være 

av interesse for barn i Norge. 

Det er viktig at begge avisene tar med utenrikssaker og presenterer dem for leserne sine. 

Ettersom verden er global og man kan hente informasjon fra ulike steder via Internett, både 

ekte og falske, kan det noen ganger være vanskelig å holde styr på hva som faktisk er riktig 

fakta. De fleste klarer være kildekritiske, men spesielt for barn kan det være vanskelig å vite 

sikkert hvilke kilder som er pålitelige og produserer sannferdige nyheter. Dersom barn leser 

Aftenposten Junior kan det være lettere for dem å være kildekritisk i ettertid hvis de leser om 

samme hendelse på andre plattformer. Journalistene i barneavisen jobber godt for å velge ut 

gode kilder slik at barn skal få innsikt i hva som er riktig fakta. Siden Aftenposten Junior også 

inkluderer globale saker kan det være med på å engasjere barn utenfor sine nære områder 

også. Carters teori forteller at man blir flinkere til å forme egne meninger og være kildekritisk 

ved å være global og inkludere «det fjerne» (2004: 71). Det kommer tydelig frem at barn er i 

stand til å forme egne meninger ettersom de uttaler seg i avisen om både politikk i USA, har 

spørsmål angående terror og krig og får med seg det som skjer både i Norge og utlandet. 

Nyhetsbildet til junioravisen skilte seg en del ut fra det som ble presentert i Aftenposten. 

Dette tyder på at deres dagsorden ikke er så like som først anntatt. Som presentert i 
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funnkapittelet kunne de særegne sakene for Aftenposten Junior ta for seg VR-briller i 

skoletiden, reportasje med barn som har foreldre i fengsel, bruk av sosiale medier, jobb som 

torsketungeskjærer, myntenes fremtid, leselyst og Melodi Grand Prix Junior. I Aftenposten 

var det saker om regionsinndeling, fjerning av mastergradsutdannelser, rettssaker som Jensen-

saken og Northug som kommenterer dopingsaker som blant annet var unike. En god del av 

sakene som skilte seg fra hverandre var innenrikssaker. Men det er selvsagt også 

utenrikssaker som også var særegne for begge aviser, i Aftenposten Junior kunne disse sakene 

være litt mindre sensasjonelle enn de i Aftenposten. I barneavisen var det for eksempel 

presentert egne utenrikssaker om hjemmet til Harry Potter i filmene som var lagt ut til salgs 

(Aftenposten Junior, 27. september-3.oktober 2016) eller fotballspillere på Brasils landslag 

som delte ut påskegodteri til barn etter en trening (Aftenposten Junior, 5.-11. april 2016). 

Mens i Aftenposten dreiet disse sakene seg heller om karikaturstrid, bortføringssaker eller 

Panama papers skatteparadis.  

Større hendelser som hadde skjedd, både nasjonalt og internasjonalt, gikk likevel igjen i 

begge avisene. Dette er saker journalistene har inntrykk av at folk snakker om, er interesserte i 

og forventer å få lese om. Selv om Panama papers var en stor sak i Aftenposten og fikk mye 

spalteplass var den ikke med i Aftenposten Junior. Det kan skyldes at det er et tema som er 

vanskelig for barn å forstå, eller fordi det ikke interesserer dem. Ved å presentere store 

hendelser i begge aviser kan det være med på å bygge bro mellom barn og voksne: de får et 

felles tema å snakke om. Begge parter får også en forståelse for sakene på et nivå tilpasset 

dem som gir rom for samtaler med hverandre, og eventuelt innlegg om nyere informasjon den 

andre kan supplere med. Når barn velger å snakke om nyheter de har lest viser dette at barnet 

er reflektert slik Karin Hake skriver om i Historien om Barne-TV (2006: 185).  

5.3 Flest jenter i Aftenposten Junior 

Begge avisene retter sakene mot sine lesere: Aftenposten mot voksne, og Junior mot barn. 

Ikke overraskende har Aftenposten flest mannlige kilder (63 prosent), men ser vi på funnet fra 

Aftenposten Junior er det mer overraskende at jenter (40 prosent) dominerer som kilde. Ved 

dominerende menes det hvilket kjønn som omtales flest ganger i en artikkel. Av å bla i 

junioravisen, se på bildene og lese artiklene får man et inntrykk av at det også er mange gutter 

som er kilder, men det var som regel et flertall av jenter eller like mange gutter og jenter i en 

artikkel.  
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Dette er et annet resultat enn tallene som Elvestad og Fogt presenterer i Trenger vi aviser når 

vi har Facebook? der presenteres gutter som den dominerende kilden i avisene (2010: 79). 

Årsaken til at det er så mange jenter i kildene hos Aftenposten Junior kan komme av at jenter 

har blitt mer viktige og delaktige i nyhetsbildet, eller utfallet kan avhenge av avisene som er 

valgt ut i innsamlingsperioden. På en annen side kan jentene ha blitt mer tøffere nå enn de var 

før, slik at de tørr å stille til intervju og bruke sin ytringsfrihet. For som teorien sier har barn 

rett til ytringsfrihet og skal derfor kunne meddele opplysninger (Barneombudet 24.10.2016).  

Det kan også ha noe å si at de fleste journalistene i Aftenposten Junior er kvinner og har 

lettere for å intervjue jenter. En annen faktor som kan spille inn er at resultatene fra 2010 er 

hentet fra «voksenaviser» mens tallene her er hentet fra barneavis. Kanskje har en del av 

journalistene fra resultatene i Trenger vi aviser når vi har Facebook? vært menn som har 

intervjuet gutter, og at Junior-journalistene har hatt et ønske om å gjøre noe med dette.  

Aftenposten har flest mannlige kilder (63 prosent). I 15 prosent av artiklene var det like 

mange kvinner og menn som kilder, mens i 14 prosent av avisene dominerte de kvinnelige 

kildene. Veldig få av kildene var barn (én prosent). Ettersom en del av kildene under 

«Foreldre/voksne», som scorer høyest på hvilke kilder Aftenposten bruker, ofte består av 

sjefer og ledere som er menn er det ikke overraskende at menn topper kildebruken her. Dette 

stemmer også med det Sigurd Allern sier om de typiske elitekildene som hele tiden dukker 

opp i artiklene og at de ofte går igjen (2001: 170-171). Det er nemlig kilder fra bedrifter 

(foreldre/voksne), eksperter, politikere og politi som treffer høyest på prosentskalaen i 

Aftenposten. Mens i Aftenposten Junior er det barn, foreldre/voksne, eksperter og kjendiser 

som treffer høyest.  

Journalistene fra intervjuene sier at de prøver å speile samfunnet gjennom sine kilder og hvem 

som får komme til orde. Funnene i den kvantitative innholdsanalysen viser at de fleste kildene 

i Aftenposten Junior er barn (41 prosent). Dette resultatet er veldig positivt ettersom teorien 

sier at barn ønsker å lese om andre barn og det de gjør og tenker på (Sande 1991: 10). Og det 

viser seg også å sammenfalle med journalistenes inntrykk etter å ha spurt barn om hva de vil 

lese om. Som nevnt over havner barn som kilde i Aftenposten på bunn med bare én prosent.  

Dette kan skyldes at de har en barneavis innenfor samme mediehus som allerede dekker 

denne gruppen. En annen mulig årsak er at tematikken som er presentert kan ha noe å si. Som 

for eksempel presidentvalget i USA, krigs- og terrorsaker, sportssaker som handler om voksne 

idrettsstjerner og Panama Papers avsløringen til Aftenposten. Her er det ikke naturlig at barn 
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skal være kildene. Kjendisene som ble presentert i Junior-avisen kunne også være både 

voksne og unge kjente personer, derfor er det også barn som er kildene i den kategorien. I 

Aftenposten er de fleste kildene voksne (34 prosent) og de treffer dermed også sin lesergruppe 

gjennom sine kilder. 

Politikere havner ikke høyt som en hyppig brukt kilde hos Aftenposten Junior, men politikk er 

likevel en av de mest populære temaene i barneavisen. Dette kan komme av at selv om det er 

politiske saker, så er det ikke alltid det er politikere som uttaler seg. Ser vi ut fra teorien kan 

dette skyldes av at saken kan fremstå som kjedelig dersom bare politikere eller andre 

elitekilder skulle blitt intervjuet hele tiden. Aftenposten Junior har tatt grep og inkluderer 

kilder som ikke får like mye plass i avisene til vanlig som blant annet vanlige folk, 

skoleelever og deltakere på arrangementer (Allern 2001:173). Aftenposten Junior lar personer 

som ikke får uttale seg så ofte i media muligheten til å uttrykke seg i deres avis. Ved å finne 

andre typer kilder og unngå «normalen» kan det sees på som god kildekritikk av barneavisen 

og er i tråd med det Orgeret sier om kildekritikk (2017). I Aftenposten var det derimot vanlig 

å la elitekilder komme til orde. Blant annet eksperter, politikere og politiet er hyppig brukte 

kilder. Men på en annen side er det ikke bare sjefer og ledere som havner innenfor kategorien 

«foreldre/voksne». Også Aftenposten har passet på å inkludere såkalte «vanlige folk» til å få 

ytre seg om for eksempel politikk. 

Et eksempel i Aftenposten Junior der barn får komme med egne meninger er en enquete med 

barn som gir tips til Donalds Trump (Aftenposten Junior, 15.-21. november 2016). Selv om 

det dreier seg om en president som det kan være krevende å uttale seg om er det riktig av 

Aftenposten Junior å la barna få ytre seg om saken. Da følger avisen punkt 1.2 i Vær varsom 

plakaten om å skape debatt og la ulike syn komme til (Pressens faglige utvalg, 2017). Det kan 

være positivt for leserne til Aftenposten Junior ettersom artiklene om dette temaet er nokså 

nøytralt ellers i barneavisen. Det er også bra at barn får ytre seg om en så stor sak de fleste 

snakker om fordi da får de brukt sin ytringsfrihet. Og ifølge PFU har barn også ytringsfrihet, 

ikke bare voksne (Øy 2013: 260). Resultatet og fokuset i enqueten om den nye presidenten er 

gjennomført på en fin måte slik at det barna sier ikke vil gjøre «skade» for dem senere. At 

barna får gi sine tips til presidenten gjør at utfallet blir mildere og det er mindre sjanse for at 

ytringen kan få konsekvenser for barna senere. På denne måten følger Aftenposten Junior 

punkt 4 i Vær varsom plakaten om at man må tenke over hvilke konsekvenser medieomtalen 

kan få for barnet som ytrer seg (Pressens faglige utvalg, 2017). 
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Aftenposten Junior hadde veldig ofte få kilder i de store, aktuelle og viktige nyhetssaker som 

også var på trykk i Aftenposten. Som regel var det bare eksperter som uttalte seg ved store 

hendelser i barneavisen, mens andre kilder som for eksempel NTB sto for informasjonen i 

faktaboksene. De store hendelsene i Junior var nettopp de sakene som også var på trykk i 

Aftenposten. Forskjellene her er at Aftenposten har mange forskjellige kilder i de store 

sakene, mens Aftenposten Junior bare har få kilder. Som regel har de én eller to eksperter og 

andre skriftlige kilder som tilføyer viktig informasjon. Ser vi ut i fra teorien om at ved å bruke 

flere kilder regnes det som kvalitet og mer troverdig (Orgeret, 2017) er det Aftenposten som 

utfører kildearbeidet riktig. Men på en annen side kan én kilde også skape troverdighet på den 

måten at det kan vise at journalisten allerede har kunnskap om hendelsen, og at kilden som 

uttaler seg har kompetanse på området. Kvantitet trenger ikke bety at noe er kvalitet (Allern 

2001: 162-163). I mange av tilfellene har Aftenposten Junior en ekspert som eneste kilde i 

brødteksten. Og ifølge journalistene selv er de kresne i sitt utvalg av eksperter og opptatt av å 

velge eksperter fra øverste hylle som kan fremstå som troverdige for både barn og voksne. 

5.4 Positiv eller nøytral vinkling 

I barnesakene fra Aftenposten Junior har de fleste sakene et positivt eller nøytralt preg over 

seg. Dette kommer tydelig frem gjennom flere saker som handler om barn og hva de driver 

med i hverdagen, jobber de har, ting de har oppnådd eller idretter de driver med. Ved større 

hendelser blir saker presentert veldig stakato med fakta istedet for ulike motpoler som 

diskuterer et tema. Store nyhetssaker hadde ofte en nøytral vinkling, mens saker om barn 

hadde ofte en positiv vinkling. Sett i lys av Sundin sin teori stemmer ikke dette med slik barn 

oppfattet saker om dem før. Undersøkelsen i Finland og USA fra 1994 viste at mange barn og 

unge følte at aviser kun var for de voksne på grunn av innholdet, og når de unge først ble 

omtalt i avisene var det ofte negative nyheter om dem (Sundin 1999: 57). På en side kan den 

positive eller nøytrale mediedekningen føre til at barneavisen ikke får dekket kritikkverdige 

forhold. Men på en annen side er Aftenposten Junior med på å løfte et positivt bilde av barn 

og unge i media ettersom de føler de har fått mest negativ omtale i aviser tidligere. I 

Aftenposten kan det variere en del hvilket preg sakene om barn og ungdom har. I de sakene 

der barn dukket opp var det som regel leserbrev som ble tatt med i innsamlingsperioden fordi 

det handlet om et likt tema som var i Aftenposten Junior. Her kommer det derfor ikke tydelig 

nok frem om det fortsatt er slik at nyhetene om barn og unge er negative i Aftenposten. 
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Det var heller ikke bare barnesakene som hadde et positivt preg over seg, også en del andre 

nyhetssaker og særlig på sportssidene om idrettsstjerners meritter. Journalistene i Aftenposten 

Junior ønsker ikke å fordumme leserne sine, så selv om sakene har et positivt eller nøytralt 

preg over seg så skal de også presentere nyheter på en skikkelig måte. Men en årsak til at 

sakene ofte er nøytrale eller har en positiv vinkling kan komme av at barna selv har bedt om å 

få lese saker de blir glade av og at de ikke vil bli redde når de leser avisen. Dersom sakene har 

en for negativ vinkling kan de fort oppfattes som skumle.  

Dersom en del av sakene er positive kan dette likevel skjerme barna for mye i den grad at de 

ikke får muligheten til å være reflekterende ovenfor konflikten de leser om, og se hva som 

virkelig skjer i verden. Det er nettopp dette Hake presenterer som en viktig faktor for barn og 

hvorfor de skal lese aviser og at stoffet ikke bør være for «pysete» (2006: 185). Positive 

nyheter kan stride litt imot journalistenes samfunnsoppdrag som sier at de skal fortelle om det 

som skjer på en intelligent omfattende og sannferdig måte (Bjerke 2010: 69-71). Journalister 

skriver selvsagt om det som er sant, men når saker blir harmonisert kan det noen ganger virke 

som at det riktige bildet ikke kommer frem. På en annen side fremstår sakene i Aftenposten 

Junior som seriøse, troverdige og riktige. Den positive vinklingen kan komme av kildebruken 

som ofte stiller seg ganske nøytral og faktabasert, enn slik vi ofte er vant til der to motpoler 

debatterer mot hverandre. 

5.5 Alltid grafikkbruk 

Grafikk er hyppig brukt i Aftenposten Junior i ulik grad med alt fra figurer til diagram og 

faktabokser, og det viser seg at junioravisen faktisk bruker grafikk i alle nyhetsartiklene sine. 

det gjør ikke Aftenposten. I Aftenposten består grafikken som regel av en faktaboks (43 

prosent) for å tilføye ekstra nødvendig informasjon dersom leseren ikke har kjennskap til 

temaet fra før eller noe som blir presentert i teksten. I Aftenposten Junior er det figurer som er 

mest brukt (31 prosent), og etter kommer faktaboksene også her (17 prosent). Kart, flagg og 

illustrasjonstegninger er brukt oftere i Aftenposten Junior enn i Aftenposten. Dette kan 

komme av at Junior er mer opptatt av å fange oppmerksomheten til leseren gjennom det 

visuelle i bilder og grafikk som setter farger og gjør sidene spennende for barna. Men selvsagt 

også for å gi nødvendig informasjon lettfatlig presentert i saken eller for å skape ulike 

innganger til teksten slik Junior-journalistene forklarer det. Ettersom barn forteller at de 

ønsker å lære noe mens de leser (Sande 1991: 13-15) er grafikken og teksten som står til den 
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med på å bidra til dette.  I Aftenposten er grafikk ofte brukt for å føye til ekstra nødvendig 

informasjon, sette farger på layout og vignett eller skape oversikt og orden i mye fakta.  

I Aftenposten kan det virke som at avsenderen forventer at leseren allerede skal ha en del 

kjennskap til nyheten fra før ettersom at de ikke alltid inkluderer faktabokser eller 

ordforklaringer som kan oppklare ukjente ord. Det var også tilfeller der Aftenposten forklarte 

ord som var fremmede eller vanskelige. Men da ble de forklart i selve saken, og ikke i en egen 

boks og heller ikke markert med gult i brødteksten slik som Aftenposten Junior gjør. 

Journalistene i Aftenposten Junior forteller også at de er opptatt av å ikke ta for gitt at leseren 

har kjennskap til saken de presenterer, og at de derfor alltid starter med å fortelle dette tidlig i 

sakene sine eller gjennom faktabokser. Dette mener de at «voksenaviser» kan ta lærdom av 

dem fra og ikke anta at leserne deres allerede har all kunnskap og kjennskap til det de skriver 

om. Det er viktig å ikke ta for gitt at leseren har kunnskap på området før den leser artikkelen 

ettersom det kan føre til at saken ikke blir lest fordi den virker vanskelig (Sande 1991: 16). 

Grafikkbruken i Aftenposten Junior fører til at barn kan velge seg ulike innganger til saken. 

Det kan være tungt å lese hele innholdet for et barn og holde fokus gjennom hele saken. Ved å 

dele opp teksten i form av grafikk som fakabokser eller sette punkter i brødteksten kan 

oversikten bli bedre, det virker lettere å lese og det kan gi barna lyst til å lese mer. Barn får 

muligheten til å velge om de vil starte med å lese bildetekster, før de eventuelt hopper videre 

til faktabokser og så selve brødteksten. Grafikkelementene kan gjøre temaet mer spennende 

slik at barn får lyst til å lese hele brødteksten. Dersom brødteksten føles for lang blir den ofte 

delt opp punktvis. Dette gir barn muligheten til å velge ut de punktene som interesserer dem 

mest. Grafikken, men også artikkelens innhold, kan være avgjørende for om leseren blir på 

siden eller blar over til neste side. Bilder, farger, tittel, ingress og bildetekster er som regel det 

første blikkfanget når man blar opp i en avis (Nordström 1986: 28). Dersom dette er tilfellet 

har det en stor funksjon for leseren at Aftenposten Junior bruker grafiske elementer for å dele 

opp sakene. Aftenposten har ikke alltid grafikk, men hele 63 prosent av artiklene deres har 

det. På den detaljerte grafikkbruken havner «Annet» på 21 prosent og dette kommer av at de 

ofte gjør vignetten og layouten litt ekstra spesiell og fargerik dersom det presenteres en viktig 

sak over flere artikler. Faktaboks som er mest brukt i Aftenposten (43 prosent) gjør ikke like 

mye ut av seg slik som faktaboksene til Aftenposten Junior, og den kan derfor noen ganger 

forsvinne litt inn i brødteksten. 
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Farger fungerer som et blikkfang for avisartiklene. Dette gjelder både farger i bildene, skriften 

og grafikken. Fargene rød og blå går ofte igjen, men også farger som gul og grønn dukker 

opp. Fargen blå symboliserer å være avslappet eller alvor (Gynnild 177-178). I Junior er 

blåfargen ofte brukt i nyhetssaker som har et mer seriøst preg over seg, men fargen er lyseblå 

og kan derfor virke litt mer avslappende. Den røde fargen betyr sinne eller glede (Gynnild 

177-178). Rødt brukes mest i titlene på kultursidene som oftest presenterer hyggelige saker. 

Farger kan styre blikket til seg, og i Aftenposten Junior sin sak om terror fra april 2016 

(Aftenposten Junior, 5.-11. april 2016) trekkes vi automatisk mot illustrasjonstegningen som 

har mange farger i seg. I Aftenposten er det som regel blåfargen som går igjen. Det kommer 

av at de som regel bruker den i vignettene sine eller tematikkinndelingen rett over ingressen. 

På økonomisidene er det derimot ofte brukt en lys rødfarge, mens sportsidene har en slags blå 

eller turkis farge på seg. 

I noen tilfeller kunne også grafikken være med på å gi saken ulike vinklinger. Som tidligere 

nevnt leser ikke barn alltid alt som står i saken, og ved å lage ulike seksjoner kan de velge å 

lese det som interesserer dem. I noen tilfeller var det faktisk mulig å velge mellom å få det 

faktabasert, følelsesmessig eller nyhetspreget. Et eksempel her er Aftenposten Junior sin sak 

om terror (Aftenposten Junior, 5.-11. april 2016). Brødteksten tar for seg fakta rundt terror, en 

faktaboks presenterer det følelsesmessige rundt temaet, og en tredje del av saken presenterte 

nyhetene rundt tematikken. Leser man alt får man selvsagt en miks av alle disse ulike 

vinklingene.  

5.6 Flest saker om sport, kultur og politikk 

Det er sport (15 prosent), kultur (15 prosent) og politikk (13 prosent) som dominerer 

tematikken på juniorsidene. Ettersom Aftenposten Junior har kultur- og sportssider fast i 

avisen kan dette være en årsak til hvorfor de får så høy prosent. På en annen side handler 

disse artiklene ofte om barn eller kjendiser, og dette er mest sannsynlig stoff som faller i smak 

hos leserne. Politikk er ikke et fast tema i avisen, men scorer likevel høyt. Dette kan skyldes 

at nyheter fra Norge eller nyheter fra utlandet kan begge ta for seg en politisk sak, og flere 

saker i en avis kan ha politisk innhold. En annen årsak kan også være på grunn av 

presidentvalget i USA som dukker opp flere ganger både i profiler, «Si D;», nyheter fra Norge 

og utlandet.  



85 

 

At politikk treffer så høyt viser at Aftenposten Junior er aktuelle og henger med i tiden med 

stoff på det politiske området som også voksne snakker om og interesserer seg for. 

Verdenskjente hendelser innenfor krig og terror havner også høyt hos Aftenposten Junior selv 

om det ikke har en høy prosent i funnene (seks prosent). Dette kommer av at de andre 

temaene under har en veldig lav prosent. Barneavisen fyller dermed avisen med det som barn 

ønsker og stemmer med det som Elvestad og Fogt sier om at barn liker å lese om sport, 

dramatiske hendelser (2010: 51) og det Sande erfarer i sin undersøkelse om at de også liker å 

lese om det som har en allmenn betydning, blir oppfattet som viktig eller saker som er 

hyggelige (1991: 13-16).  

Aftenposten har også sport høyt oppe på innhold i avisen. Men helt øverst på prosentskalaen 

ligger politikk (24 prosent), neste er økonomi (15 prosent), så kommer sport like etter med 13 

prosent. Krig og kultur ligger også like bak, og ut fra dette kan man si at tematikkfeltene i 

barneavisen og voksenavisen faktisk ligner en del på hverandre. Det er bare en litt ulik 

rekkefølge på hvilken tematikk det skrives hyppigst om. 

Som tidligere nevnt ønsker ikke barn å lese om det som gjør dem redde og det viser seg i EU 

Kids online sin undersøkelse fra 2010 er barn redde for nyheter, spesielt dersom de kommer 

over nyhetene på nett som kan virke støtende (Vogt, 2015). Ifølge Barnekonvensjonen 17e 

kreves det at man skal beskytte barn mot skremmende nyheter. Å velge å inkludere saker om 

krig og terror i en barneavis kan derfor virke imot Barnekonvensjonen. Men ifølge 

journalistene tåler barn å lese om det meste, det handler bare om hvordan de presenterer 

stoffet og hvor stort oppslag det får. Her tar Aftenposten Junior grep der de blant annet 

utelukker bilder som kan virke skremmende eller informasjon som kan være grufull. I 

Aftenposten tas det ikke samme hensyn til negative eller skumle saker, men dette kan komme 

av at de har en annen type målgruppe som ikke stiller samme typen krav til hvordan sakene 

presenteres 

Det er interessant at krimsaker og rettssaker ikke havner på lik linje med «Krig/terror» i 

Aftenposten Junior. «Krig/terror» får seks prosent mens «Krim/rettssak» får to prosent. 

Krimsaker får liten plass i Junior i forhold til Aftenposten (fem prosent). Her kan det være 

sensasjon og aktualitet i sakene som definerer hva som er viktig for barn å høre om når det er 

snakk om skumle saker. Ifølge det journalistene forteller så skriver de om krimsaker, men 

dersom de har et inntrykk av at barna ikke snakker om en pågående krimsak så faller det 

utenfor deres prioriteringer og dagsorden. Krig og terror får også større plass i Aftenposten (ni 
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prosent) enn krimsaker. Ut fra tallene kan det virke som at terrorsaker er noe som interesserer 

folk mer enn rettssaker. Kanskje forventer leserne å få lese om de fleste terrorangrep som 

skjer, men de samme forventningene gjelder kanskje ikke de fleste rettssaker som pågår. 

5.7 Identifiserbare saker fenger 

Ser vi på de ulike faktorene for at en hendelse skal bli en nyhetssak som kommer på trykk 

(KVISA: konflikt, vesentlighet, identifikajson, sensasjon og aktualitet) er det spesielt «I», for 

identifikajson, som er interessant for barn. Med andre ord er dette en sak barn kan identifisere 

seg med og kjenne seg igjen i. På denne måten gir saken en nærhet, barna kan leve seg inn i 

den og den blir ekstra spennende dersom den handler om barn på samme alder (Sande 1991: 

10). Saker som «Slik lever jeg», «Nyheter fra Norge» eller artikler under vignett «Kultur» og 

«Sport» tar for seg barn i sin hverdag og det de driver med, lurer på eller har opplevd. Her er 

det med andre ord flere ulike saker som barn kan identifisere seg med. 

«I» for identifikasjon fenger mer på et personlig plan der de kan relatere til saken, men også 

«aktualitet» og «sensasjon» i KVISA fenger leserne: men på det lærerike plan. Dette gjelder 

store saker som er av allmenn interesse som også fenger de yngre avisleserne. Barna har både 

sagt til journalistene at de ønsker slike saker, og journalistene selv er opptatt av at artiklene 

skal ta for seg slike temaer.  

Nyhetssakene som havner på dagsorden i Aftenposten Junior inneholder helt vanlige 

nyhetskriterier slik som i nyheter for voksne. Slik som samfunnsforskerne Galtung og 

Holmboe Ruge definerer kriteriene følger barneavisen dem gjennom å være tydelige i språket, 

forklare den enkelt, de skriver om det som barna ønsker eller forventer og varierer 

nyhetsinnholdet selv om det er samme sak (Bruås 2012: 26-27). Det siste punktet er ikke 

alltid tilfellet i Aftenposten Junior. Ofte dukker en sak opp bare én gang, men det var også 

flere ganger der de også kunne kjøre ulike vinkler på samme type sak. En plass i avisen kunne 

en artikkel inneholde generell fakta og spørsmål rundt tematikken, mens lenger bak i avisen 

kom tematikken opp igjen i forhold til hvordan barn opplevde det. Aftenposten har som regel 

flere saker om samme tema gjennom hele avisen, og i flere aviser. Dette kom tydelig frem i 

innsamlingsperioden både når det gjaldt for eksempel skatteparadis-sakene og alle sakene om 

presidentvalget i USA . 
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Aktivitetssider med tegneserier, kryssord, sudoku og vitser er en fast spalte i hver junioravis 

og er ganske populært blant barn (Elvestad og Fogt 2010: 51). Slike aktivitetssider har også 

Aftenposten i tillegg til at de også har en tv-oversikt, bursdagshilsener, dødsannonser og 

værmeldinger. Disse sidene kan fungere som et avbrekk fra seriøse nyheter og gir leseren 

muligheten til å bruke nyhetene på ulike måter.  

5.8 Bilder er høyt prioritert 

Bilder havner høyt på prosentskalaen for hva som får størst plass i Aftenposten Junior (54 

prosent). Det neste på prosentskalaen er like stor plass for bildet og teksten (21 prosent). 

Bilder dukker opp på de øverste punktene for hva som får størst plass i en artikkel i 

barneavisen. Ut fra dette kan det virke som at det er et eget nyhetskriterie for Aftenposten 

Junior å ha bilde til teksten for at den skal publiseres. Dette funnet kan se ut til å stemme 

ettersom at også små notiser og B-saker har bilder i Aftenposten Junior. På en annen side 

krever noen saker, slik som terrorsaker, at det ikke legges ved bilder fordi de kan virke 

støtende. Dette har de løst på en måte der de heller har publisert illustrasjonsbilder som er 

tilpasset leseren og temaet, eller for eksempel kan det være bilder av kildene. Aftenposten gir 

som regel like stor plass til bildene og teksten i de fleste artiklene (35 prosent). Bilder er ikke 

alltid inkludert i sakene deres, og det publiseres mindre saker og notiser uten bilder i avisen. 

Med andre ord kan dette bety at dersom selve innholdet i en notis eller B-sak har nyhetsverdi i 

seg og er aktuell kan den komme på trykk, de krever ikke et bilde når saken er mindre i 

størrelse. 

I begge avisene er bildene med på å trekke oppmerksomheten mot artikkelen. Bildet kan ha en 

betydning når man ser det alene, men når det står sammen med en tekst kan den være med på 

å påvirke bildets betydning. Det er også mulig at det er andre veien der bildet gir en bedre 

mening til teksten (Bjerknes 2012: 27). Bildene i både voksenavisen og barneavisen ga som 

regel et førsteinntrykk over hva teksten kunne inneholde, og så var teksten med på å forme et 

videre inntrykk av bildet. 

Teksten i Aftenposten får stor plass (33 prosent), dette viser en stor forskjell fra Aftenposten 

Junior der bare to prosent av sakene var dominert med tekst. Dette kan skyldes at Aftenposten 

skriver kort og konkret slik at barn skal skjønne saker som er vanskelige. Trolig får 
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Aftenposten størst utslag på «teksten» fordi de legger fokus på innholdet i saken og 

presenterer saker som kan være veldig omfattende og som krever en bredere forklaring. 

Begge avisene inneholdt de forskjellige elementer for layout og oppsett av avisartikler: 

overskrift, ingress, brødtekst, vignett og by-line. Ved enkelte tilfeller var tittelen tatt bort fordi 

vignetten kunne stå alene og fortsatt gi mening til sakens innhold, og i andre tilfeller var 

ingressen tatt bort fordi tittelen var forklarende nok. Med andre ord var ulike elementer bare 

tatt bort der de virket overflødiske eller for å gjøre utseende til saken mer spennende og 

kreativ. 

5.9 Hvorfor bør barn lese nyheter? 

En av grunnene til at barn bør lese aviser er for å samle riktig informasjon om en hendelse 

uten at det skal gjøre dem redde. Aftenposten Junior fungerer som en plattform for barn der 

de fortsatt kan lese nyheter og følge med på hva som skjer, uten å støte på innhold de blir 

redde av. Med et stort Internett kan barn trykke seg inn på saker som kanskje ikke egner seg 

for dem, og som kan gjøre dem redde. Slik som presentert i en større undersøkelse gjort av 

EU Kids Online er nyheter eller nyhetsrelatert stoff og bilder det barn er mest redd for å treffe 

på på Internett (Vogt, 2015). Informasjonen de henter på nettsider og i sosiale medier kan 

være feilaktig eller vanskelig å forstå, og Aftenposten Junior fungerer da som et trygt sted 

hvor man kan få oversikt på en stor og omfattende sak, og riktig informasjon i stedet for 

rykter eller «fake news». Her unngår også barn å se bilder de ikke tåler eller ønsker å se. 

Aftenposten er også en av mange plattformer der voksne kan hente informasjon om nyheter 

fra et sted der informasjonen allerede har vært gjennom streng kritikk for å sikre seg riktig 

fakta. 

For å bevare demokratiet i Norge bør også barn lese aviser. Rundt 2000-tallet viste det seg at 

et var en avisnedgang blant barn og unge: de leste ikke aviser like ofte lenger, og dette kan 

være en fare for demokratiet (Elvestad & Fogt 2010: 65). Det er viktig at barn engasjerer seg, 

får med seg hva som skjer i verden og at de forstår hva som skjer. Såklart skal barn skjermes 

for de værste bildene eller informasjonen, men et overordnet bilde hjelper dem godt på vei til 

å forstå. For at barn skal ha lyst til å ville lese aviser må det være noe de ønsker å bruke tiden 

sin på. Mange barn forteller at de ser på det å lese aviser som en slags byrde, og at det føltes 

som å måtte gjøre lekser (Carter 2004: 71) når man helst vil ut å leke.  
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Barn må føle på at avisen er for dem også, og at saker for eller om barn er minst like viktige 

som voksensaker (Sande 1991: 47-49). Det er også viktig at barn leser aviser slik at de skal 

kunne føle seg inkludert. Hvis de føler seg inkludert og sett blir de også mer aktive 

medborgere (Carter 2004: 71). Dette styrker demokratiet og ved å produsere en egen 

barneavis blir barn løftet frem som en viktig målgruppe: både som lesere og deltakere i 

mediebildet. Det er viktig treffe barnet der de er, og for øyeblikket er Aftenposten Junior er i 

en prosess der de skal utvide seg til å også publisere på nett. Årsaken til dette kan komme av 

at Internett er den plattformen de fleste leser på nyheter nå. 37 prosent forteller at de leser 

nyheter på nettet hver dag (Medietilsynet 2016: 34). Allikevel beholder de papiravisen som 

bare har vokst gjennom siden fem eksisterende år, ettersom barn synes det er stas å ha en 

fysisk avis i hånden (Waatland, 2017). Barn får med seg informasjon om nyhetssaker som de 

henter litt her og der, derfor fungerer avisen som et produkt der de kan få informasjonet 

samlet i et helhetlig bilde. 
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6 Feilkilder 

Mulige feilkilder i denne oppgaven er at dersom andre skulle gjennomført samme 

datainnhenting som meg kan tidsperioden være avhengig om resultatene blir like eller 

annerledes. Analyseres de samme avisene som i denne oppgaven er sannsynligheten større for 

at resultatene også blir de samme. Hadde datainnhentingen inkludert andre aviser kunne 

resultatene vist ulikheter.  

Noen av artiklene var vanskelige å plassere inn på bare én plass i forhold til kodeboken. En 

sak kunne kanskje både handle om økonomi og sport, og var derfor vanskelig å si hvilket 

punkt den passet best inn på. For å ta eksempelet med økonomi og sport i samme sak: dersom 

vignetten sa at det var en sportssak men inngangen til artikkelen sa det var en økonomisak var 

det «lettere» å velge «økonomi» som verdi på tematikk. Dette valget kom av at økonomi var 

hovedtemaet i saken, selv om det kanskje handlet om økonomi innad i en idrett eller 

idrettsorganisasjon, og fordi vignetten allerede fortalte at det også handlet om sport. Hadde 

kodeboken hatt flere og detaljerte kategorier kunne resultatene i sektordiagrammene sett 

annerledes ut. 

Saker med verdi «utenriks» ser også mindre ut enn den egentlig er. Det er med flere 

utenrikssaker, men også disse havner ofte under andre kategorier som passer bedre. Selve 

utenriks-kategorien er brukt mest på de artiklene som er utenriks og ikke passer inn på de 

andre kategoriene i kodeboken. Dette kan gi et skeivt bilde på den prosentvise delen av 

utenrikssaker, men det er også forklart over i funnkapittelet fra den kvantitative 

innholdsanalysen. 

Det er kun journalister fra Aftenposten Junior som blir intervjuet, og synspunkter fra 

journalistene i Aftenposten blir dermed utelatt. Dersom Aftenposten-journalistene hadde blitt 

inkludert kunne oppgaven fått innblikk fra «voksen-siden» også. På en annen side har begge 

journalistene allerede jobbet med saker for voksne tidligere, og har allerede innblikk i 

nyhetssaker for voksne. 

Hadde flere kategorier blitt tatt med i de ulike variablene kunne funnene blitt enda mer 

detaljerte. Det skjedde et par ganger at «Annet» ble den valgte verdien fordi saken ikke passet 

innenfor noen av de andre kategoriene. «Annet» ble fylt med en del mikset stoff som var 

veldig variert. 
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7 Konklusjon 

Nyheter for barn presenteres på en lettfattelig, kort, enkel og konkret måte enn i nyhetsartikler 

for voksne. Sidene er ofte veldig fargerike og inneholder tekst, store bilder og en del grafikk. 

Det var alltid grafikkbruk i artiklene til Aftenposten Junior og funksjonen til grafikken var 

større enn først ventet. Det kan være vanskelig eller tungt for et barn å lese en hel artikkel, 

men grafikk kunne gi artikkelen ulike innganger slik at man ikke måtte lese alt for å forstå 

saken. Inndelinger av teksten kunne også gi ulike preg over saken. En faktaboks kunne for 

eksempel ha et følelsesmessig preg, mens brødteksten var faktabasert. På denne måten gir 

saken barn mulighet til å velge hvilken form artikkelen skal ha: faktabasert eller 

følelsesmessig. Noen ganger ønsker et barn kanskje bare å lære mer om en hendelse, mens 

andre ganger har de fått med seg fakta om for eksempel en terrorsak. Da ønsker de kanskje 

bare å lese noe som forteller dem at de ikke trenger være redde for terror. Barn har også mye å 

si for hvordan mediebildet blir til slutt ettersom journalistene aktivt snakker med dem for å 

høre hva de snakker om, hva de liker og hva som er trendy. 

I Aftenposten Junior er det som regel bildene som tar størst plass i nyhetssaken, ellers er det 

nokså likt med plass som er tildelt tekst og bilder. Det kan virke som at bilder er en ekstra 

nyhetskriterie for Aftenposten Junior ettersom at alle saker har bilder. Dette gjelder både store 

og små saker. Artiklene er også ofte cirka 1/3 tekst, 1/3 bilder og 1/3 grafikk, mens det veldig 

sjeldent er selve teksten som tar størst plass i saken. I nyheter for voksne i Aftenposten er de 

fleste sakene presentert på en måte slik at bilder og teksten får cirka like stor plass. Ellers er 

det teksten som tar størst plass og er hovedfokuset. I noen artikler er det bildene som 

dominerer, eller 1/3 av grafikk, tekst og bilder. Selv om det også er grafikk i Aftenposten så er 

det sjeldent den som tar størst plass i saken. 

Nyhetsbildet i Aftenposten Junior og Aftenposten var mer ulikt enn først ventet, og hver avis 

hadde flere saker som var særegene for deres målgruppe. Det var som regel de store nasjonale 

nyhetene fra Norge og internasjonale nyheter fra verden gikk igjen i begge avisene. Selv om 

de store nyhetssakene går igjen i begge avisene kan de ofte ha en forskjellig vinkling på 

sakene. For eksempel kan Aftenposten Junior presentere ulike terroraksjoner som har skjedd 

og skrive videre generelt om hva terror faktisk er eller at de intervjuer et barn som bor i landet 

der det har vært en terroraksjon. Aftenposten informerer om terroraksjonene som har skjedd, 

men tenker nok at sine voksne lesere allerede vet hva terror er og kan heller vinkle det mot 
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ulike grupper som har vært med å finansiere terrorgruppen IS og intervjue mennesker som var 

der da det skjedde om hva de så og opplevde. Jeg fikk ikke inntrykk av at Junior manglet 

noen saker ettersom de dekket de hendelsene som ellers var mye omtalt i mediebildet. 

Nyhetssakene i Junior hadde som regel et positivt eller nøytralt preg over seg, mens 

Aftenposten hadde saker som var både positive, nøytrale og negative. Ofte kunne en del av 

sakene i Aftenposten være pregen av konflikt-punktet fra KVISA der det var en negativ 

hendelse som hadde skjedd. Selv om sakene i Junior ofte virket positive føler jeg at de 

presenterer et viktig og riktig nyhetsbilde og barna skjermes ikke for mye. De ønsker tross alt 

å lese skikkelige nyheter, og sakene i barneavisen fremstår som skikkelig nyheter. 

Aftenposten Junior dekker en del ulike temaer, men det er sport, kultur og politikk som 

tropper øverst. Kultur og sport er to faste spalter i Aftenposten Junior, politikk-biten havner 

som regel under nyheter fra verden eller nyheter fra Norge. Sportssakene handler både om 

idrettsstjerner eller barn som driver med idrett selv. Kultur viser seg å være alt fra popstjerner 

i Norge og utlandet til barn som leser bøker eller skriver bøker selv. Mye av dette ligner også 

med Aftenposten, bare at de har færre barn som hovedkilde. De politiske sakene som 

presenteres i barneavisen er som regel de samme som presenteres for voksne i Aftenposten. 

Blant temaene i Aftenposten er det politikk, økonomi og sport som går mest igjen. En del av 

disse politikksakene dreier seg om norsk politikk generelt, men en god del av det er om 

presidentvalget i USA. Selv om det var en del politikksaker var det få politiske kilder i 

Aftenposten Junior. Barn fikk heller muligheten til å bruke sin ytringsfrihet til å kommentere 

politikksaker, eller så var det eksperter som ble brukt til slike artikler. 

Aftenposten Junior sin kildetopp bestod av jenter. Dette var ikke ventet fra starten slik som 

Aftenpostens kildetopp var: menn.  Men barneavisen bestod også av en del artikler der det var 

like mange gutter og jenter, mens Aftenposten hadde flere artikler med både kvinner og menn 

som kilder. I barnenyhetene er som oftest kildene barn som uttaler seg om et tema. De kan 

både være nyheten og kilden som uttaler seg om nyheten. I nyheter for voksne er det som 

regel voksne som er kildene, da i form av «vanlige mennesker», ansatte og sjefer i bedrifter 

eller politikere. Dette viser at de ulike avisene velger å brukes mest av de  kildene som 

gjenspeiler sine lesere og målgruppen deres. 

Barn tåler å lese om alle temaer, men det handler mye om selve presentasjonen av temaet og 

hvordan det begrenses. Det er ikke alle typer ordbruk eller bilder som barn skal se eller lese, 
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og Junior-journalistene ønsker å skjerme dem for blant annet bilder av våpen og lik. En annen 

viktig faktor for at barn skal kunne lese om alle typer temaer er at det kommer ann på 

størrelsen på saken. Altså hvor stor plass den får i avisen. Journalistene jobber bevisst med å 

ikke blåse opp en sak for stor slik at den kan virke større og skumlere enn den er. 

Barn liker å lese saker om andre barn og hva de gjør, og «identifikasjon» fra KVISA er et 

viktig kriterie for at de vil lese saken. Men barn og unge vil også lese nyheter som er seriøse 

og om saker som interesserer dem. Barn bør lese aviser fordi dette kan gi dem et riktig bilde 

på hva en sak dreier seg om på en måte slik at de forstår. Avislesing bidrar også til at barn 

engasjerer seg, former meninger, styrker demokratiet og blir flinkere til å være kildekritisk. 

Barn og unges avislesing kan også bidra til å bygge bro mellom barn og voksne slik at de har 

felles samtaleemner. 

7.1 Videre forskning 

En mulig videre forskning er å intervjue barn om sine avisvaner for Aftenposten Junior. Da 

kan barna selv si noe om hva de liker best i avisen, om nyhetsbildet i barneavisen dekker de 

temaene barn snakker om i skolegården, hva grafikken gjør for dem og om sakene som 

presenteres er spennende eller forståelig. En slik forskning kan gjennomføres ved bruk av 

undersøkelser og dybdeintervjuer.  
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Aftenposten Junior 10.-16. januar 2017 (papir) 

 

Kvalitativ tekstanalyse 

Langberg, Ø. K. (2016, 15. november). Europa famler i møte med Trump. Aftenposten, 

s. 6-7, del 1. 

 

Pletten, C. (2017, 3. januar). De dreper alene, men bak står et større nettverk. 

Aftenposten, s. 10-11, del 1. 

 

Torset, N.S. (2016, 4. oktober). 4 grunner til at colombianerne sa nei til fredsavtalen 

med FARC-geriljaen. Aftenposten, s. 10-11, del 1. 

 

Wictorsen, M. L. (2016, 27. september – 3. oktober). Slik ble de enige om å slutte å 

krige. Aftenposten Junior, s. 6-7, del 1. 

 

Åbergsjord, I. (2016, 5.-11. april). 10 spørsmål og svar om terror. Aftenposten Junior, 

s. 6-7, del 1. 

 

Åbergsjord, I. (2016, 15.-21. november). 10 spørsmål og svar om Trump. Aftenposten 

Junior, s. 6-7, del 1. 

 

Muntlige/personlige kilder 

Ingrid Åsbergjord, journalist i Aftenposten Junior – intervju 13. mars 2017 

Mari Lund Wictorsen, journalist i Aftenposten Junior – intervju 2. mars 2017 
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Vedlegg 

7.2 Vedlegg 1: Intervjuguide 

Fellesspørsmål til journalistene: 

Introduksjon av informant 

- Navn 

- Yrke 

- Hvor lenge har du jobbet i Aftenposten Junior? 

Barn og aviser 

- Hva tror du barn liker/ikke liker å lese i aviser? 

- Har dere noen regler/retningslinjer for hvordan nyheter for barn skal lages? Dersom ja: 

hvordan lyder disse? 

- Hvordan velger dere ut sakene? 

- Ønsker du/dere at nyhetsbildet for barn i Aftenposten Junior skal ligne på det for voksne, 

eller være eget? 

Grensesetting 

- Opplever du forskjellige meninger blant journalistene om hvor grensen går i forhold til hva 

barn skal få vite i nyheter? Isåfall hva? 

- Hva må man passe på når man jobber med nyheter som skal presenteres for barn? 

- Hva er de største forskjellene på å skrive nyheter for barn vs. voksne? 

- Hva tåler barn (ikke) å se/lese? 

- Ut fra det jeg har sett i Junior avisene er det veldig få krimsaker, hva er grunnen til dette? 

- Er det noe du ønsker å legge til? 

 

Spørsmål til Ingrid Åbergsjord: 

- Hvordan jobbet du med sakene «10 spørsmål og svar om Trump» (15.-21. nov 2016) og «10 

spørsmål og svar om terror» (5.-11. april 2016)? 

- Ville du gjort noen endringer på sakene nå? Hva ville det vært og hvorfor? 
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- Hvordan ville sakene mest sannsynlig sett ut dersom den hadde blitt publisert i Aftenposten? 

- Hvorfor har du valgt å presentere saken med spørsmål og svar fra elever og eksperter? 

- Hvorfor skriver dere om terror og presidentvalg i USA? 

- Tenker du mye på grafikkbruk? Hva tror du grafikkbruken har å si for artikkelen? 

- Hvordan går du frem med valg av kilder? 

- Ordet «uvenner» er brukt i Trump-saken. Har elevene som laget spørsmålene brukt det selv, 

eller har du/eksperten valgt å bruke dette ordet? 

 

Spørsmål til Mari Lund Wictorsen: 

- Hvordan jobbet du med saken "Slik ble de enige om å slutte å krige" (27. septemper - 3. 

oktober 2016) 

- Ville du gjort noen endringer på saken nå? Hva ville det vært og hvorfor? 

- Hvordan ville saken mest sannsynlig sett ut dersom den hadde blitt publisert i Aftenposten? 

- Hvorfor skriver dere om krig? 

- Tenker du mye på grafikkbruk? Hva tror du grafikkbruken har å si for artikkelen? 

- Hvordan går du frem med valg av kilder? 
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7.3 Vedlegg 2: Kodebok 

 

V1. Navn på artikkel 

V2. Dato 

V3. Avis 

1. Aftenposten Junior 

2. Aftenposten 

Hvem er kilden(e)? 

V4. Politi/påtalemyndighet 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V5. Barn 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V6. Foreldre/voksen 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V7. Politiker 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V8. Ekspert 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V9. Kjendis 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 
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V10. Annet 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V11. Hvilket kjønn dominerer? 

0. Ingen 

1. Jente 

2. Gutt 

3. Mann 

4. Kvinne 

5. Begge kjønn (voksen) 

6. Begge kjønn (barn) 

7. Begge kjønn (voksen, barn) 

9. Uklart 

 

V.12 Hvilken type sjanger 

1. Artikkel 

2. Mening 

3. Lederspalte 

4. B-sak 

5. Fakta 

6. Leserbrev 

7. Spørsmål og svar 

8. Reportasje 

9. Profil 

10. Enquete 

20. Flere satt sammen 

99. Vet ikke 

 

V13. Størrelse på saken 

1. Kvart side 

2. Halv side 

3. 1 side 

4. 2 sider 

5. 3 sider 

6. 4 eller flere sider 
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V14. Tematikk 

1. Politikk 

2. Økonomi 

3. Utenriks 

4. Sport 

5. Kultur 

6. Miljø 

7. Krig/terror 

8. Helse 

9. Dyr 

10. Krim/rettssak 

20. Skole 

30. Reiseliv 

99. Annet 

 

V15. Er temaet/saken i hovedtrekk i begge avisene? 

0. Nei 

1. Ja 

2. I hovedrekk, ja 

3.Samme tema, ikke samme type sak 

9. Vet ikke 

 

V16. Sidetall 

Skriv inn. 

 

V17. Bildebruk 

0. Ingen bilder 

1. Ett bilde 

2. To 

3. Tre eller flere 

9. Usikkert 

 

V18. Bildestørrelse 

0. Ikke bilde 

1. Mindre enn en kvart side 

2. Kvart side 

3. Mellom en kvart side og en halv side 

4. Halv side 

5. Mellom en halv side og en hel side 

6. 1 side 

9. Annet 
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V19. Grafikkbruk 

0. Nei 

1. Ja 

9. Vet ikke 

 

Hvilken grafikk er brukt? 

 

V20. Diagram 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V21. Kart 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V22. Faktaboks 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V23. Illustrasjonstegning 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V24. Flagg 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V25. Ordforklaringer 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V26. Figurer 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 
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V27. Annet 

0. Nei 

1. Ja 

9. Uklart 

 

V28. Har journalisten vært ute i felt? 

0. Nei 

1. Ja 

2. For noen av kildene, ikke alle 

9. Vet ikke 

 

Hvordan er layouten? 

 

V29. Overskrift 

0. Nei 

1. Ja. 

9. Vet ikke 

 

V30. Ingress 

0. Nei 

1. Ja. 

9. Vet ikke 

 

V31. Brødtekst 

0. Nei 

1. Ja. 

9. Vet ikke 

 

V32. By-line 

0. Nei 

1. Ja. 

9. Vet ikke 

 

V33. Vignett 

0. Nei 

1. Ja. 

9. Vet ikke 

 

V34. Annet 

0. Nei 

1. Ja. 

9. Vet ikke 
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V35. Hva tar størst plass i saken? 

1. Bildet/bildene 

2. Teksten 

3. Grafikken 

4. 50/50 med bilde og tekst 

5. Annet 

9. Vet ikke 

 

V36. Hvilket kjønn er journalisten(e)? 

1. Jente/kvinne 

2. Gutt/mann 

3. Flere kjønn 

9. Vet ikke 

 

V37. Vignett 

1. Innenriks 

2. Verden 

3. Politikk 

4. Økonomi 

5. Sport 

6. Jorden rundt 

7. Nyheter fra Norge 

8. Nyheter fra verden 

9. Slik lever jeg 

10. Helse 

20. Reportasje 

30. Nyheter 

40. Kultur 

50. Annet 

99. Vet ikke 

 


