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SAMMENDRAG 

I dagens nyhetsbilde er det en type nyheter som er lite utforsket. Nyheter for barn skiller seg 

fra andre nyhetsmedier ved å være spesialtilpasset en spesifikk målgruppe. Denne studien 

hadde som formål å undersøke nyhetsbildet barn fikk presentert i ukeavisa Aftenposten Junior 

og TV-programmet NRK Supernytt, året 2014-2015. Med en kvantitativ innholdsanalyse ble 

det kartlagt nyhetenes tematiske innhold, samt i hvilken grad barn ble synliggjort. Med 

kvalitative tekstanalyser og intervjuer med redaksjonene ble innholdets tilpasning til barn 

studert ytterligere. Empirien er analysert i lys av medievitenskap og teori om barns rettigheter 

og samfunnsborgerskap. 

Funnene viser at nyheter for barn utfordrer etablerte definisjoner på nyheter og nyhetskriterier. 

Nyhetene inneholder alle temaer. NRK Supernytt og Aftenposten Junior hadde flest saker 

innen sport og kultur, men presenterte også samfunnsorienterte saker, og alvorlige hendelser.  

I sistnevnte saker ble det brukt beroligende virkemidler og utdypende forklaringer. 

Nyhetsbildet viste barns perspektiv i stor grad. NRK Supernytt og Aftenposten Junior 

synliggjør barn gjennom valg av saker og kilder. Barn ble presentert som nåværende 

samfunnsborgere med rett til å bli sett og hørt. Nyhetsbildet bar preg av dialog mellom 

målgruppen og redaksjonen.  
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ABSTRACT 

Among the available news today, there is one type of news that has been little researched.  

Children’s news stands out from other news media by being customized to a specific audience. 

This study aimed to explore the news presented to children in the weekly newspaper  

Aftenposten Junior and the TV program NRK Supernytt, in the year 2014-2015. A quantita-

tive content analysis was used to analyze the subjects in the news and to what extent children 

were represented and given a voice. Qualitative textual analysis and interviews with the news 

editors were used to study how the content was adaptation to children further. The analyses 

where made in light of media science and theory on children's rights and citizenship. 

The findings show that children's news challenges established definitions of news and news 

values. The news contains a wide range of subjects. NRK Supernytt and Aftenposten Junior 

had a high number of stories about sport and culture, but presented society oriented news 

stories and serious events as well. In the latter, calming strategies and thorough explanations 

were used in the news stories. The news where showing child's perspective to a large extent. 

NRK Supernytt and Aftenposten Junior make children visible through the choice of news 

stories and sources. Children were presented as current citizens with the right to be seen and 

heard. Dialogue between audience and editors shape the news.  
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FORORD 

Dette prosjektet har vært en lang reise som startet høsten 2013, da jeg begynte på master i 

journalistikk ved Universitetet i Oslo. I mellomtiden har interessante jobbtilbud ført til at 

forskningsprosjektet ble satt litt på vent, med det har hele tiden vært med meg. Det er med 

stor glede jeg nå leverer en ferdig oppgave. Studieprosessen har vært givende, lærerikt og 

utfordrende. Jeg har svømt dypere og dypere i et hav av teori, og det som kommer til syne på 

overflaten, i denne oppgaven, viser kun en brøkdel av arbeidet som ligger bak.  

Det å utarbeide en studie av dette omfanget for første gang har ikke vært knirkefritt. Jeg må 

rette en stor takk til min veileder, Maria Utheim, som har hjulpet meg på veien med å forme 

teksten. Takk også til tidligere veileder, Anne Fogt, som kom med nyttige innspill til 

prosjektskissen helt i startfasen. Studien har gitt meg innsikt i det spennende feltet nyheter for 

barn. Mye av informasjonen hadde jeg ikke hatt tilgang på uten mine informanter. Takk til 

redaktør i Aftenposten Junior, Guri Skedsmo, og prosjektleder i Supernytt, Frank Sivertsen, 

som tok seg tid til å dele kunnskap og erfaringer.   

All støtte fra venner og familie har blitt satt stor pris på. Takk til medstudenter som har 

motivert og venninner som har luftet meg fra masterbobla og heiet underveis. Sist, men ikke 

minst, rettes en stor takk til Kjersti og mamma som har lest korrektur og motivert i innspurten. 

Jeg håper denne studien vil bidra med et spennende innblikk i hvordan nyhetsbildet ser ut når 

det tilpasses til barn.  

 

       

 

Oslo, mai 2017, Marie Gjerver 
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1. INNLEDNING 

Nyhetene er en sentral kilde til informasjon og kunnskap om samfunnet. Nyhetsmediene har 

potensielt stor makt, spesielt dersom nyhetenes innhold blir anerkjent som sannferdig. Det er 

gjennom tekstene mediene frembringer følelser, påvirker holdninger og former mottakerens 

identitet, og forståelse av samfunnet og verden. Derfor har innholdsanalyser av nyheter vært 

en sentral del av medieforskningen, samtidig har få studert innholdet i nyhetene for barn.  

I dagens kontinuerlig flom av nyheter skiller nyhetene for barn seg ut ved å være 

spesialtilpasset en spesifikk målgruppe; barn mellom åtte og tolv år. Hvordan denne 

tilpasningen preger nyhetsbildet vil denne studien av NRK Supernytt og Aftenposten Junior gi 

svar på. Målgruppen er spesielt påvirkelig for nyhetenes innflytelse. Barn kan ha vanskeligere 

for å forstå at nyhetene ikke er et speilbilde av virkeligheten, men et utvalgt hendelser som 

blir formet og vinklet. Barnenyhetenes innhold er derfor betydningsfullt.  

1.1 Et historisk blikk på nyheter for barn i Norge  

Dagens riksdekkende barnenyheter er begge relativt nye medier. Aftenposten Junior ble 

Norges første ukeavis for barn i april 2012 og NRK Supernytt gikk på lufta første gang i 

januar 2010. Programmet ble dermed det siste i en rekke forsøk på å formidle nyheter for barn 

på TV. Idéen har sine røtter tilbake til TV-historiens oppstart i Norge, i 1960. Gjennom 

historien har barnenyhetenes innhold blitt preget av samfunnets syn på barn. Dette kommer til 

uttrykk i nyhetene på flere måter, både i hvordan barn blir presentert, og i hva slags saker og 

temaer programmene tar opp. 

På 60-tallet ble det nye mediet vurdert som svært innflytelsesrikt og med stor påvirkningskraft, 

og TV-programmene skulle være med å oppdra barn til å bli ansvarsfulle mennesker. 

Saman med heimen, skolen, barn- og ungdomsorganisasjonar og andre institusjonar må 

fjernsynet liksom kringkastinga vere med å hjelpe dei unge til å bli ansvarlege borgarar i eit fritt 

demokratisk samfunn (Arbeidsutvalget for fjernsyn, 1956, s. 87). 

Barnas dagsrevy var en del av magasinprogrammet «Falkeklubben», sendt årene 1962-1970. 

Nyhetene ble innledet med en egen vignett og bestod av nyhetsreportasjer, men ellers minnet 

Barnas dagsrevy lite om tradisjonelle nyheter (Bakøy, 1999, s. 238). Programmet fokuserte på 

de tre O-ene «opplysning, oppdragelse og opplevelse» som preget NRKs barne- og 

ungdomsprogram (Falkeklubben, 1966). Innholdet og presentasjonsformen bar preg av en 
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undervisningsagenda ettersom de fleste i redaksjonen var lærere (Hake, 2006, s. 58). Dette 

vitner om denne tidsperiodens syn på barn som investeringsobjekter, og ikke enda en verdi i 

seg selv. De ble sett på som spesielt sårbare, og ble skjermet fra mye av innholdet i det voksne 

nyhetsbildet ved at deres egen dagsrevy stort sett omhandlet skolebarns fritidsaktiviteter. Til 

tross for debatt rundt å ha unge avbildet på TV, fordi det kunne føre til uheldig stjernedyrking 

(Bakøy, 1999, s. 98ff), var barn sentrale aktører i Barnas dagsrevy. De fremstod som 

ansvarsbevisste gode rollemodeller, og presentasjonskultur stod i fokus (Hake, 2006, s. 58). 

På 70-tallet økte bekymringen for inntrykkene barn fikk gjennom å bli eksponert for nyheter 

for voksne. Det resulterte i egne forenklede sendinger rundt den samme tematikken slik at de 

unge kunne bearbeide inntrykkene (Bakøy, 1999). Først med nyhetsprogrammet I går - i dag 

sendt årene 1970-1971, som hadde en halv times sendetid en gang i måneden, og var 

pedagogisk tilrettelagt for barn mellom 10 og 14 år. Senere fikk også mindre barn, mellom 

syv og ti år, forklart nyhetsbildet i programmet Månedsrevyen (sendt fra 1979-1982). I 

mellomtiden økte satsingen for den eldste gruppen med programmet Globus, som ble sendt 

hver 14. dag, årene 1974-1982. Dette programmet ønsket å sette fokus på barns rettigheter, og 

være et talerør for barn. Men, selv om redaksjonen mente barn ikke burde skjermes fra 

alvorlige temaer var de fleste innslagene om barns egne utfordringer i hverdagen (Bakøy, 

1999, s. 341). 

Mens satsingen på nyheter for barn økte gjennom 60- og 70-tallet, og barns meninger gradvis 

ble tatt mer på alvor, ble 80-tallets programmer for barn i stor grad preget av underholdning, 

som en følge av at kringkastingsmonopolet ble oppløst og NRK fikk konkurranse (Barne-TVs 

historie i NRK, 2008; Hake 2006, s. 197). Det ser ikke ut til at det var noen ny direkte 

satsning på barnenyheter før på nittitallet. Imidlertid ble temaet nyheter, og hvordan unge 

kunne påvirkes negativt, tatt opp i andre programmer (Halvsju, 1985; Heia Norge!, 1989). I 

1991 hadde NRK nok et kortvarig forsøk på å formidle nyheter for barn, med nyhets-

magasinet «Nettopp». Programmet var en blanding av sport, kultur og mer seriøse temaer, 

som for eksempel prostitusjon blant gutter, oljesøl i havet, røyking og vold. Selv om de to 

sistnevnte sakene tok utgangspunkt i barnas prosjekter og initiativer for å unngå røyk 

(Nettopp, 14.02.92) og vold (Nettopp, 21.02.92), bar diskusjonene preg av voksne stemmer. 

En større satsing på sport og nyheter fram mot OL i Lillehammer i 1994 var grunnen til at 

programmet ble lagt ned etter et år (Nettopp, 14.02.92). I den forbindelse ble NRKs tilbud for 

unge diskutert i et av de siste programmene (Nettopp, 14.02.92), hvor unge reportere ga sterkt 

uttrykk for at tilbudet var for dårlig. Samtidig hadde ikke NRK noen ny satsing på nyheter for 
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barn før Supernytt ble lansert i 2010. 

Fra 2000 tallet ble barn presentert som aktører på TV med meninger som ble hørt og 

respektert (Hake 2006, s. 205f), noe som gjenspeiler samfunnets økte hensyn til barns 

rettigheter. Hendelser som markerer dette skille er opprettelsen av FNs barnekonvensjon i 

1989, at Norge fikk en egen barneminister i 1991, og at tema for verdensdagen for psykisk 

helse i 2005 var barn med mottoet «med rett til å bli sett». I følge FNs barnekonvensjon er 

barns rettigheter blant annet; rett til beskyttelse, rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til, og rett 

til lek, fritid og hvile (Barnekonvensjonen, 2003). Disse hensynene har blitt diskutert med 

tanke på nyhetsformidlingen for barn gjennom historien. Behov for beskyttelse, for eksempel 

fra uheldig stjernedyrking, står i kontrast til retten til å bli hørt. Sistnevnte har blitt mer 

vektlagt de siste årene (Hake, 2006). Derimot er diskusjonen om barns rett til beskyttelse fra 

nyhetsbilde fortsatt aktuell i dag. I hvilken grad bør barn beskyttes fra de brutale realitetene? 

Det samme gjelder i hvilken grad nyhetene bør etterkomme barns rett til lek. Gjennom 

historien har barnenyhetene hatt ulike svar på disse spørsmålene, noe som har resultert i stor 

variasjon i barnas nyhetsbilde. 

Nyhetstilbudet for barn i Norge bestod i undersøkelsesåret, 2014-2015, av de to riksdekkende 

mediene, NRK Supernytt og Aftenposten Junior, som undersøkes i denne studien. I tillegg var 

det et nyhetstilbud laget for bruk i skolen. TV2 Skole har siden 2009 laget aktuelle 

nyhetssendinger knyttet opp mot læreplanen for alle aldere (TV2 Skole, s.a.). I år 2016 

lanserte Bergenstidene en egen nettavis for de mellom 7 og 15 år, BT Junior, som raskt fikk 

flere abonnenter enn forventet (Hagen, A. 2016). Og skolen fikk et ytterligere nyhetstilbud 

med nettsiden Munin.buzz (Journalisten, 2016 ), som har ungdoms-trinnet som 

hovedmålgruppe. 

1.2 Undersøkelsen 

Denne studien kartlegger hvilket nyhetsbilde barn får presentert i deres egne nyheter i Norge 

fra høsten 2014 til høsten 2015. Barnenyhetene vil nødvendigvis være et begrenset utvalg av 

det totale nyhetsbildet, og kanskje også et eget utvalg, ved at sakene barn får presentert ikke 

er tilstede i andre nyhetsmedier. Barnenyhetene tilpasses målgruppen både i utvalg og 

bearbeiding av nyhetshistoriene, og resultatet blir et spesialtilpasset nyhetsbildet. For å kunne 

beskrive hvordan nyhetsbildet for barn ser ut, er det vesentlig å studere innholdet i nyhetene, 

altså tekstene. Begrepet tekst omfatter her både visuelle og skriftlig nyheter, etter 

medievitenskapens definisjon av ordet (Østbye, Helland, Knapstad & Larsen, 2002, s. 66). 
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For å svare på problemstillingen har jeg studert innholdet i Aftenposten Junior og NRK 

Supernytt året 2014-2015. Ved bruk av en kvantitativ innholdsanalyse, kvalitative 

tekstanalyser og intervju med redaksjonene kommer jeg fram til noen tendenser i 

nyhetsformidlingen for barn.  

1.2.1 Undersøkelsens problemstilling 

Denne studien ønsker å gi et helhetlig bilde av nyhetsinnhold som blir produsert for barn. 

Undersøkelsens overordnede problemstilling er derfor vid: 

Hvordan ser nyhetsbildet for barn ut? 

Dette er et stort spørsmål med mange mulige innfallsvinkler og svar. Problemstillingen er 

konkretisert med fire underspørsmål, for å kunne beskrive det jeg ser på som de mest 

relevante aspektene ved nyhetsinnholdet.    

1. Hvilke temaer dominerer i NRK Supernytt og Aftenposten Junior? 

Opp gjennom årene har det vært stor variasjon i hvilke temaer barnenyhetene inneholder. I 

innholdsanalysen vil jeg registrere hvilke temaer som blir tatt opp, som igjen sier noe om 

hvilken virkelighet barna blir representert for. Temaene vil gi et inntrykk av om innhold er 

preget av lette eller tunge saker. I tillegg studeres noen av nyhetssakene kvalitativt for å 

undersøke hvordan temaene blir presentert.   

2. I hvilken grad er barn synliggjort i barnenyhetene? 

I studien vil jeg registrere i hvilken grad barnenyhetene tar opp temaer som omhandler barn. 

Nyheter for barn er en mulighet til å gi barn en stemme, og sikre deres rett til ytringsfrihet. 

TV-programmer for barn har de siste årene i større grad tatt målgruppen på alvor, ved at barn 

er aktører med egne meninger. Hvordan dette kommer til uttrykk i barnenyhetene vil jeg 

undersøke ved å registrere hvem som snakker, og beskrive noen eksempler på hvordan barn 

blir presentert.   

3. Hvordan tilpasses innholdet i barnenyhetene til målgruppen? 

Det er forsket mye på nyheter i Norge med ulike metodiske tilnærmelser. Medieforskere har 

definert hva nyheter er og hva som skal til for at noe blir en nyhet. Dette har resultert i en 

rekke nyhetskriterier som blir gjennomgått i kapittel to. Tilpasningen av nyhetene til en 

spesiell målgruppe endrer nyhetenes innhold og presentasjon. Dette utfordrer eksisterende 

teorier rundt nyheter. Ved å studere barnenyhetene ut ifra enkelte nyhetsteorier vil jeg 
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undersøke i hvilken grad de samsvarer med teoriene, og hvordan de skiller seg ut ved å være 

tilpasset målgruppen. Det blir nødvendig å skille mellom barnenyheter, og nyheter som ikke 

er laget spesielt for barn. Andre forskere bruker begrepet «adult news» for å beskrive 

sistnevnte (Carter 2013, Matthews 2009a). Begrepet er her oversatt til «voksen»-nyheter. 

Samtidig anerkjenner jeg at barn også leser og ser nyheter som ikke er konstruert spesielt for 

dem. Det er behov for et skille fordi innholdet og uttrykket i «voksen»-nyheter og 

barnenyheter er ulikt, og det er nødvendig å presisere når jeg omtaler hva.    

4. Hvilke likhetstrekk og forskjeller er det på nyhetene i Supernytt og Aftenposten Junior? 

Fordelen med å studere begge de riksdekkende barnenyhetsmediene er at jeg får et bredere 

empirisk grunnlag og en bedre helhetsforståelse av nyheter for barn i Norge. En analyse av 

innholdet i de to mediene med de samme metodene vil avdekke likhetstrekk og forskjeller på 

innhold og presentasjon. Problemstillingene over vil bli vurdert i begge mediene, og 

eventuelle forskjeller blir kommentert. For å kunne sammenligne presentasjonene i mediene 

legger analysen vekt på sakene mediene har felles. 

1.3 Undersøkelsens studieobjekter 

Valg av studieobjekter falt på Aftenposten Junior (videre forkortet Junior) og NRK Supernytt 

(videre forkortet Supernytt). De er ledende aktører innen barnenyheter i Norge siden de er 

riksdekkende og tilgjengelig utenom skolen. Begge har barn mellom åtte og tolv år som 

målgruppe. Her følger en introduksjon av mediene slik de fremsto i analyseåret, 2014-2015. 

Mens tidligere forsøk på å formidle barnenyheter i Norge har vært kortvarig, ser overnevnte 

satsinger ut til å være en større suksess.  

1.3.1 NRK Supernytt 

Supernytt har fra 2010 vært er en del av NRK Super som er mediehusets tilbud for barn. 

Viktigheten av egne nyheter for barn ble tydelig 22. juli 2011, da Supernytt hadde hatt 

sendinger i halvannet år. Terrorhendelsen skjedde i Supernytts sommerferie, men redaksjonen 

avbrøt ferien for å kunne forklare hva som hadde skjedd, og svare på barns spørsmål 

(Semmingsen & Møller, 2011). Ekstrasendingene om terrorhendelsen ble satt pris på av 

foreldre og lærere, og redaksjonen fikk tildelt Juryeprisen under Barnemediefestivalen i 

Danmark i 2013 for denne dekningen. En rekke priser er tildelt redaksjonen for måten de 

formidler nyheter, der i blant Redd barnas barnerettighetspris og Gullruten for beste barne- 

eller ungdomsprogram i 2011. I 2012 ble Supernytt utvidet fra å ha sendinger fire dager i uka 

til sendinger alle hverdager, men unntak av ferier (Mon, 06.01.12). Den åtte minutter lange 
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TV-sendingen blir vist på NRK Supers nettside, og på lineærkanalen NRK3. Det er i følge 

redaksjonen selv på nettsiden de treffer målgruppen best ved at lærere spiller av sendingen for 

barn på skolen (Sivertsen
1
, 08.02.17). I 2014 ble trafikken på nettsidene doblet, til 40.000 

brukere ukentlig (NRKs årsrapport, 2015). I tillegg til nyhetssendingen publiserer Supernytt 

skriftlige nyheter på nettsiden. Fra 2015 har redaksjonen gradvis økt aktiviteten på sosiale 

medier. Denne studien begrenses til TV-sendingens innhold, som ble regnet som flaggskipet 

til Supernytt (NRKs årsrapport, 2015). Sendingen startet med en elleve sekunders lang vignett 

med en globus og kjenningsmelodi, og to toppsaker ble presentert før programlederen ønsket 

velkommen. Programlederne, Benedicte Bendiksen, Dang Trinh og Tone Rekdal Sperre 

rullerte på hvem som holdt sendingene. Resten av programmet bestod av nyhetsinnslag, 

reportasjer, og studiokommentarer med ulike temaer.   

1.3.2 Aftenposten Junior 

Den ukentlige papiravisa Junior har hatt en stabil vekst siden den ble lansert i 2012. I 

undersøkelsesårene steg opplaget fra 21.817 til over 25.000 eksemplarer, og var dermed den 

ukeavisa som økte mest (Mediebedriftenes Landsforening, 2016), i et år Aftenposten måtte 

legge ned tre magasiner grunnet dårlig opplagstall (Bakkejord, 2015). Synkende tall har 

preget de norske papiravisene de senere årene, mens Junior har fortsatt å vokse (Waatland, 

2017). Avisa har, som Supernytt, fått anerkjennelse for sin formidling av nyheter for barn. I 

2013 ble avisa kåret til årets nyskapning i norsk presse og redaksjonen fikk flyktninghjelpens 

perspektivpris for god utenriksdekning. I 2015 ble de tildelt NTBs språkpris, og i 2017 fikk de 

to priser under Newsawards; International newspaper of the Year og International printed 

innovation of the year. 

Papiravisa består av 24 sider som følger et relativt fast oppsett. Det er egne sider for 

bildenotiser fra hele verden, innen- og utenrikssaker, kultur- og sportsreportasjer, og svar på 

leserspørsmål og faktaartikler. Faktaartikler blir her brukt som en betegnelse på informative 

tekster som ikke refererer til en spesifikk hendelse eller saksforhold, i motsetning til 

bakgrunnsartikkel som presenterer fakta rundt en aktuell sak (Vestad & Alme, 2002, 67ff).  

Denne sjangeren er en del av teksttypene i avisa som ikke kan regnes som nyheter etter de 

etablerte nyhetskriteriene. Det samme gjelder tekstene som svarer på leserspørsmål om 

vitenskap følelser og dyr, matoppskrifter og sider med «grubliser og vitser». All skriftlig tekst 

                                                 
1
 Eget intervju med prosjektleder i Supernytt 
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er tatt med i denne studien, det vil si alt innholdet i avisa med unntak av sidene med 

«grubliser og vitser», som består av tegneserier, kryssord, konkurranser og liknende, som ikke 

lar seg kategorisere på lik linje med det øvrige innholdet. Grunnen til at hele avisa er med i 

analysen er at det er usikkert om målgruppen skiller mellom tradisjonelle nyhetstekster og 

faktaartikler i en nyhetsavis, ettersom begge gir informasjon. Avisas innhold har vært lite 

forandret de årene Junior har blitt gitt ut (Skedsmo
2
, 02.02.16). Redaksjonen har økt 

aktiviteten noe på Instagram og Facebook etter analyseåret, og vil i 2017 lansere på nett 

(Waatland, 2017).  

1.4 Disposisjon 

For å svare på undersøkelsens problemstillinger, belyser jeg først tidligere forskning og teori. 

Det er gjort mye forskning på nyheter i Norge og internasjonalt, men svært lite forskning på 

kategorien barnenyheter. Derfor vil denne studien bruke teorier fra flere fagfelt, som blir gjort 

rede for i teorikapittelet. I tillegg til etablerte nyhetsteorier og funn fra tidligere forskning på 

barnenyheter, vil jeg gjøre rede for barns rettigheter og plass i samfunnet for å kunne belyse 

barnenyheters innhold og rolle i samfunnet. Videre beskrives teorier rundt nyhetskriterier, og 

hvordan tidligere forskning på nyheter for barn viser at nyhetene ikke følger de samme 

kriteriene.   

I det neste kapittelet beskriver jeg hvordan jeg har konstruert og utført undersøkelsen for å 

besvare studiens problemstilling. Her forklares de metodiske tilnærmingene til nyhetsbildet og 

hvilke valg som er tatt underveis. Undersøkelsens kvalitet blir avslutningsvis diskutert. 

Resultatene blir presentert i analysekapittelet. Først presenteres og analyseres de kvantitative 

funnene, som blir utdypet med kvalitative intervjuer med redaksjonene. Denne delen 

oppsummeres ved å besvare studiens problemstillinger, før kvalitative tekstanalyser av to 

nyhetssaker blir presentert. 

Deretter gjør jeg rede for noen betraktninger av funnene og diskuterer betydningen av 

nyhetsbildet for barn, med bakgrunn i teori og empiri som er presentert i denne studien.  

Det siste kapittelet består av en oppsummering og avsluttende kommentar.  

                                                 
2
 Eget intervju med redaktør i Junior 
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2. TEORETISK BAKTEPPE 

I dette kapittelet belyses teori og tidligere forskning som blir brukt for å beskrive nyhetsbildet 

for barn. Innledningsvis beskrives nyhetsbildet som en sosial konstruksjon som kan forme 

mottakernes identitet og forståelse av samfunnet. Videre er kapittelet delt i to. Den første 

delen tar for seg pressens funksjoner og rolle i samfunnet, noe som gir spesifikke krav til hva 

slags saker nyhetene bør inneholde (Allern, 2001). Den andre delen beskriver nyhetskriteriene, 

og hvordan hensynet til målgruppens ønsker og behov fører til at barnenyhetene skiller seg fra 

«voksen»-nyheter.  

Begrepet nyheter deler jeg derfor inn i to underkategorier; «voksen»-nyheter og barnenyheter. 

I delkapittelet om pressens samfunnsoppdrag beskriver jeg først samfunnsoppdraget slik det 

fremstår i teori om nyheter (Allern, 2001; Waldahl, Andersen & Rønning, 2009). Deretter blir 

barns plass i samfunn gjort rede for, hovedsakelig basert på Håvard Bjerkes bidrag (2012) i et 

større forskningsprosjekt om barns rettigheter i perioden 2005-2010. Videre beskrives 

hvordan tidligere forskning har drøftet barnenyhetenes funksjoner ovenfor barn som 

samfunnsborgere, eller kommende samfunnsborgere. Her bruker jeg hovedsakelig bidragene 

til Buckingham (1997, 2000ab) og Matthews (2003, 2008, 2009ab, 2010) sine studier av 

engelsk-språklige TV-nyheter for barn på 90-tallet. Deres bidrag er fortsatt de største innen 

forskning på barnenyheters innhold. 

Riktignok ser det ut til å være en økende interesse for feltet nyheter for barn nasjonalt. I 

tillegg til en pågående doktorgradsavhandling av Linn Cathrin Lorgen (Universitetet i Bergen, 

20.03.2012), er det skrevet seks masteravhandlinger på feltet nyheter for barn siden 2011 

(Mjøs, 2011; Ødegaard, 2013; Høyland, 2013; Holann, 2013; Magnesen, 2016; Rosenberg 

2016), samt to mastermasteravhandlinger om barn og «voksen»-nyheter, med fokus på barn 

som lesere (Fogt, 2003) og barns tilstedeværelse i nyhetene (Tørnby, 2009). Der det er 

relevant vil jeg vise til deres funn i dette kapittelet. 

Det siste delkapittelet gjør rede for nyhetskriteriene som er utviklet i forskning på «voksen»-

nyheter. Kriteriene brukes til å definere hvilke hendelser som blir en nyhet, og hvordan 

hendelsen bearbeides til å oppnå kriteriene (Allern 2001; Waldahl et al,. 2009; Brurås, 2012). 

Jeg sammenligner nyhetskriteriene Brurås og hans medforskere (2012) fant i en analyse av 

norske nyheter i 2011, med Buckingham og Matthews funn og teorier om barnenyheter. I 

slutten av dette kapittelet beskrives tre aspekter ved barnenyhetenes tilpasning til målgruppen; 
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balansen mellom informasjon og humor, nyhetenes visuelle uttrykk, og forenkling. 

2.1 Nyheter som sosial konstruksjon 
 

Nyheter er i prinsippet «troverdige og gyldige (sanne) fortellinger om vår (sam)tid» (Bjerke, 

Øvrebø & Brurås 2012, s. 20), og manges viktigste kilde til informasjon og kunnskap om det 

som skjer i samfunnet (Waldahl et al., 2009, s. 19). Mange opplever at de gjennom nyhetene 

får presentert det som er nødvendig å vite som samfunnsborger, selv om de bare får presentert 

deler av det som skjer i verden (Waldahl et al., 2009, s. 19). Det er et misforhold mellom 

nyhetsstrømmen til redaksjonene, og det utvalget som blir presentert i nyhetene. Utvalget som 

blir til nyheter går gjennom en bearbeiding, ved at hver hendelse tilpasses nyhetenes egne 

fortellerformer og formater. I dette arbeidet fremheves enkelte aspekter ved fortellingen og 

andre dempes eller utelates (Bjerke et al., 2012, s. 15). Medieforskere i dag snakker derfor om 

nyheter som sosialt konstruert (Bjerke et al., 2012 s. 19f; Allern 2001, s. 48). Utvalget nyheter 

som blir presentert utgjør et sosialt konstruert nyhetsbilde, som er med på å forme 

mottakerens forståelse av virkeligheten (Johnson-Cartee, 2005, s. 1ff). Et nyhetsbilde «er et 

helhetsinntrykk av samtidens liv, formidlet gjennom nyhetstjenesten i massemedia» 

(«nyhetsbilde», s.a.). Nyheter kan dermed ikke anerkjenne som et speilbilde av virkeligheten, 

ettersom en slik teori (Mehl, 1992) tar for gitt at det finnes en overordnet virkelighet, og at 

den kan videreformidles passivt. Til tross for at journalister etterstreber å være objektive, 

saklige og nøytrale i arbeidet (McNair, 2009, s. 293), vil nyhetsbildet i beste fall være en 

versjon av virkeligheten. Hvilken virkelighet barna får presentert i sine nyheter er altså ikke 

ubetydelig. Forskning viser at nyhetsbildet er med på å forme mottakernes forståelse av 

samfunnet. 

Speilbildemetaforen kan erstattes av et mosaikkbilde. Små og store begivenheter som blir 

presentert i nyhetene er mosaikker som til sammen utgjør et mosaikkbilde av virkeligheten, 

som blir konstruert hos hver enkelt mottaker (Johnson-Cartee 2005, s. 4). Konstruksjonen av 

mening skjer på bakgrunn av tolkningsrammene som blir gitt i nyhetene (mosaikkene) og 

livserfaringene mottakeren har (Waldahl et al., 2009, s. 30). Mediene barn konsumerer 

“provide frames of understanding of the real world and provide models of involvement and 

action to children” (Seaton, 2005, s. 125f). I tillegg er det med dagens kontinuerlig tilgang på 

nyheter fra ulike kilder, mulig for hver enkelt å lage sitt eget nyhetsbilde, ved å søke den 

informasjonen de ønsker (Bjerke et al., 2012, s. 30). Dermed kan et nyhetsbilde for barn like 

gjerne bestå av nyheter som er laget for et voksent publikum, dersom barnet velger disse 
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fremfor barnenyheter. En masterstudie (Magnesen, 2016) viser at barn har kompetanse på å 

finne fram til nyheter, og når de søker informasjon går de ofte til medier som VG.no eller 

TV2.no i tillegg til NRK Super.no. Samtidig oppgir barn TV som det mediet de får mest 

nyheter fra (Magnesen, 2016) Det er med andre ord sannsynlig at barnas nyhetsbilde består av 

både «voksen»-nyheter og barnenyheter. I denne studien er nyhetsbildet for barn begrenset til 

nyheter som er konstruert for barn spesifikt. Tidligere forskning har vist at barns tolkning kan 

avvike fra det som blir presentert i nyhetene (Jørgensen, 2013; Buckingham 2000a), noe som 

gjør innholdet og presentasjonen i disse nyhetene spesielt viktig. 

2. 2 Nyhetenes funksjoner i samfunnet 

Som beskrevet kan nyhetenes innhold påvirke mottakerens forståelse av samfunnet. 

Nyhetsagendaen kan også ha en påvirkning på samfunnets dagsorden (Allern, 2001, s.18). Det 

er en tosidig prosess. Nyhetene består av informasjon om det som skjer i samfunnet, og 

gjennom nyhetsagendaen, altså det pressen setter på dagsorden, er mediene med på å 

bestemme hvilke institusjoner og personer som blir sett og hørt. Det nyhetene formidler kan 

på den måten påvirke det som skjer videre av kulturelle og politiske hendelser i samfunnet. 

Pressen er derfor anerkjent som en viktig institusjon i samfunnet (Waldahl et al., 2009, s. 19). 

Grunnet denne makten har pressen fått, og delvis selvutnevnt, flere funksjoner som skal sikre 

et godt demokratisk samfunn. Pressens rolle i demokratiet er blant annet skrevet i pressens 

selvskrevne etiske retningslinjer, Vær Varsom-plakaten, som alle redaksjoner skal følge. Der 

står det blant annet at pressen skal informere om det som skjer, sette søkelys på kritikkverdige 

forhold, og verne om ytringsfriheten: 

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

spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. (Vær Varsom-plakaten, 2015, punkt 1.2.) 

Både Junior og Supernytt forholder seg til pressens etiske retningslinjer og journalistiske 

normer på lik linje med den øvrige nyhetspressen. Men når det kommer til nyhetsformidling 

spesielt for barn har redaksjonene liten støtte i disse etiske retningslinjene. Der det blir referert 

til barn handler det kun om beskyttelse; «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn 

til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet» (Vær varsom-plakaten, 2015, punkt 

4.8). Det kan tenkes at de øvrige punktene også omfatter barn som publikum, men dette blir i 

så fall i liten grad fulgt av «voksen»-nyhetene. Dette beskrives videre i studien. 

 



11 

 

Supernytt er en del av rikskringkasteren som har en ytterligere rekke «oppdrag» å forholde 

seg til, i form av kringkastingsloven og vedtektene fra kulturdepartementet med NRK-

plakaten. Paragraf 12 i NRK-Plakaten handler om at pressen skal «understøtte og styrke 

demokratiet» (NRK-Plakaten, 2014). Under paragraf 15 blir barns rettigheter som 

mediepublikum beskrevet: «NRK skal fremme barns rett til ytringsfridom og informasjon, og 

skjerme barn mot skadelige former for innhold [...]».Vilkårene til rikskringkasteren er «med 

på å nedtone de nyhetsverdiene som knytter seg til publikum og markedets ønsker og 

interesser […] og fastholde[r] verdier i nyhetsformidlingen som vesentlige for samfunnet som 

helhet » (Waldahl et al., 2009, s. 67). Ettersom Supernytt ikke må forholde seg til seertall av 

økonomiske hensyn, kan man se for seg at deres nyheter er mindre markedsdrevne enn Junior, 

som er avhengige av salg for å skaffe profitt. Samtidig konkurrerer NRK som lisensfinansiert 

kringkaster om seere på de samme markedene som de kommersielt drevne mediene. Dessuten 

er prinsippene om å støtte og verne om demokratiet de samme i Vær Varsom-plakaten, som 

gjelder all presse.  

De etiske retningslinjene er idealer som pressen bør oppfylle i sin nyhetsproduksjon, men de 

beskriver ikke nødvendigvis nyhetsproduksjonens praksis (Allern, 2001, s. 22). For eksempel 

kan det diskuteres om nyhetene har oppfylt disse funksjonene ovenfor barn som målgruppe, i 

de periodene det ikke har blitt laget egne barnenyheter. Fordi nyhetene ofte ikke anser barn 

som en del av sin målgruppe (Bjerke, P., 2012, s. 226) er ikke nyhetene tilpasset dem. Lite 

fokus på barn som nyhetsmottakere, både i produksjon og forskning, kan ha en sammenheng 

med en oppfatning av at barn har et apatisk forhold til nyheter. Buckinghams (2000a) samtaler 

med barn bekrefter en avvisende holdning til nyheter. Barn syntes nyheter var kjedelig til 

tross for at de jevnlig så på dem. Produsenter av barnenyheter i Israel deler denne 

oppfatningen (Alon-Tirosh, 2017,s. 143), og flere har bekreftet funnet om barns negative 

holdning til nyheter (Garitaonandia, Juaristi & Oleaga, 2001, s. 143). Buckingham mener det 

kan skyldes barnas kollektive konstruksjon av dem selv som «unge», og at de derfor avviser 

ting som forbindes med voksne (2000a, s. 64). Nasjonal forskning på barns interesse og 

forståelse for nyheter har derimot vist det motsatte. Fogt (2003) og Magnesen (2016) 

konkluderte med at barn er opptatte av å følge med i samfunnet, og at de derfor i stor grad 

benytter seg av tilgjengelige barnenyheter. Dersom barn opplever «voksen»-nyheter som 

kjedelig må det ses i sammenheng med at de er lite tilpasset dem mener, Carter.  

«If adult news is «boring», it is because it represents a world of adults doing largely 

incomprehensible things, where children’s interests and opinions are rarely regarded as 
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newsworthy (unless they are doing something bad) or valuable (extra-ordinary good) and are 

thus absent». (Carter, 2013, s. 255) 

Siden nyhetene ikke er tilpasset barn, er de ofte lite relevante for deres hverdag og kan være 

vanskelig for dem å forstå. Når noen ikke forstår informasjonen som blir formidlet kan det 

oppstå forståelseskløfter som kan føre til mangel på kunnskap og informasjon (Vestad & 

Alme 2002, s. 16). På sikt kan informasjonskløfter begrense gruppens tilgang på debatten. 

Derfor er informasjonskløfter ugunstig i et demokratisk samfunn som fungerer best når alle 

får ta del i debatten. Siden pressen er en viktig kilde til informasjon og debatt, vil de som 

kommer til orde i nyhetene ha en fordel, fremfor de som ikke får uttrykket seg (Waldahl et al., 

2009, s. 120ff). Barn kommer sjelden til orde i «voksen»-nyheter, og når de gjør det blir de 

ofte fremstilt på stereotypiske måter viser en masterstudie (Tørnby, 2009). De som får ytre 

sine synspunkter får muligheten til å skape oppmerksomhet rundt sine interesser, og 

argumentere for sine meninger, mens de som ikke får det kan oppfattes som ubetydelige i 

samfunnet (Waldahl et al., 2009, s. 120ff). Liten tilgang på debatt kan begrense barns 

mulighet til utvikling. Det er gjennom ytringer folk blir klar over egne standpunkter, skriver 

filosof Warburton (2009, s. 7). De fleste utvikler sine meninger gjennom interaksjon med 

andre som enten deler synspunkter, eller er uenige (Warburton, 2009). Barn savner innhold 

som angår deres hverdag i «voksen» nyheter (Fogt, 2003, s. 78), og innhold de identifiserer 

seg med husker de best (Fogt, 2003, s. 60; Hake, 1998, s. 86).  

Journalistikk som oppfyller samfunnsoppgavene nevnt over blir ofte definert som kvalitets-

journalistikk, kontra mer markedsdreven journalistikk som fører til journalistikk som ikke 

oppfyller samfunnsoppdraget (Bjerke et al., 2012, s. 35f). Begrepet kvalitet i journalistikk er 

mangesidig, og brukes også om journalistikkens evne til å appellere til publikum (Bjerke, P., 

2012, s. 226ff). Disse omstridte svarene på spørsmål om kvalitet er spesielt gjeldene i 

barnenyhetene (Buckingham, 2000a, s. 35). Mange mener at denne målgruppen i større grad 

må lokkes til å se på nyheter fordi de, i motsetning til voksne, ikke føler en borgerlig plikt til å 

holde seg oppdatert (Buckingham, 2000a, s. 35). Hvordan dette synet på barn kan føre til et 

underholdningspreg på nyhetene vil bli omtalt senere. Først beskrives hvordan barnenyhetene 

kan oppfylle samfunnsoppdraget. Da er det nødvendig å utdype samfunnets forståelse av 

barndom. 
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2.2.1 Er barn samfunnsborgere?  

Hva er egentlig barndom? Er barn samfunnsborgere? Svarene på disse spørsmålene har endret 

seg gjennom historien. Barn tilskrives en status som minoritetsgruppe. Det er et uttrykk for at 

de «er underlagt voksnes dominans, makt og kontroll på en måte som virker undertrykkende 

og ekskluderende» (Bjerke, H., 2012, s. 21). Barndom kan både ses på som en «fast struktur i 

samfunnet» som alle går igjennom, og som et «sosialt fenomen som gis mening og innhold i 

en bestemt historisk og kulturell kontekst» (Bjerke, H., 2012, s. 20). Det vil si at barndom 

også er sosial konstruert, ved at samfunnet og vitenskapen har skapt forestillinger om hva det 

vil si å være barn (Hake, 2006, s. 20).  

En vanlig diskurs er barn som kommende borgere (human becomings); barn «as lacking 

competence and requiring protection and nutrance, and in the process of becoming persons 

rather than persons now» (Smith & Bjerke, 2009, s. 18). Denne diskursen setter begrensninger 

for barn som samfunnsborgere (Smith & Bjerke, 2009, s. 18). Dette synet gjenspeiles i 

tidligere formidling av nyheter for barn som reflekterer et behov for beskyttelse og 

oppdragelse, som beskrevet innledningsvis (Hake, 2006, s. 205f, Bakøy, 1999). Mesteparten 

av forskningen på barn og nyheter har dreid seg om et beskyttelsesbehov og bekymring rundt 

medieinnholds mulige negative påvirkning. Flere har undersøkt, og konkludert, at barn kan bli 

redde av dramatiske eller voldelige nyheter (se f.eks. Cantor & Nathanson 1996; Nightingale 

et al’s 2000; Riddle et al. 2012; Wilson, Martins og Marske 2012). De kan oppleve 

presentasjonen i barnenyheter, som Supernytt, som mer forståelig og trygghetsskapende 

(Jørgensen 2013; Høyland 2013). Seaton mener at en bekymring for barn bør erstattes med en 

bekymring for hvordan man kan hjelpe dem; «We are very fearful for our children when what 

we ought to worry about is how to help them to thrive” (Seaton, 2005, s. 133). I neste 

delkapittel presenteres forskning på barnenyheter som er gjort ut ifra en samfunnsmessig 

orientering.  

Siden FNs barnekonvensjon ble opprettet i 1989 har fokuset på barns rettigheter økt. Barn blir 

stadig mer sett på som en verdi i seg selv (human beings) og ikke bare en kommende verdi 

(Hake, 2006,s. 205f). Dette kan ses i sammenheng med en generell historisk utvikling mot 

sosial likestilling for flere minoritetsgrupper (Bjerke H., 2012, s. 35). Et resultat av den 

endrede diskursen om barndom er at barn oftere blir inkludert i «diskusjoner om 

samfunnsborgerskap og demokrati, innen forskning, politikk og i praktisk arbeid med barn og 

unge» (Bjerke H., 2012, s. 34). Samtidig som barn har blitt ansett som samfunnsborgere med 
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rett til anerkjennelse, respekt og deltakelse i samfunnet (Smith & Bjerke, 2009, s. 15), har 

flere annonsert barndommens død. Noen mener at barns rettigheter og ansvar kan bestride 

velferdsbehovene i barndommen (Smith & Bjerke, 2009, s.18). Peter Gray (2015) er en av 

dem som argumenterer for viktigheten av lek. Han mener at ansvaret og rutinene som 

pålegges barn i dagens samfunn hindrer deres mulighet til fri utvikling i form av egne 

initiativer. Mediene har blitt beskyld for å viske ut grensene mellom voksne og barn, ved at 

stadig mer vokseninnhold blir presentert for unge (Hake, 1998, s. 17). Bjerkes studie viser at 

barn anser seg selv som samfunnsborgere. Hovedelementene i barns samfunnsborgerskap er:  

entitlement to respect and recognition; opportunities for belonging and meaningful participation 

within groups and communities; the right to have their voices heard and express their agency; 

and the fulfilment of obligations and duties to others. (Smith & Bjerke, 2009, s. 34) 

Samfunnsborgerskap er en kontinuerlig dynamisk læringsprosess (Smith & Bjerke, 2009, s. 

19ff). Det er gjennom handling og øvelser at barn blir kompetente samfunnsborgere. Men selv 

når rettighetene er på plass kan sosiale forhold begrense ytringsfriheten. Barns deltagelse i 

samfunnet er i mange sammenhenger avhengig av en invitasjon fra voksne (Bjerke, 2010, s. 

229). For at barn skal kunne utøve sine rettigheter er de avhengig av at de blir anerkjent som 

samfunnsborgere av voksne, og for å oppnå en slik anerkjennelse må voksne se at de er 

kapable til å handle som samfunnsborgere (Smith & Bjerke, 2009, s. 19). Med andre ord er 

den en ond sirkel, ettersom barns mulighet til å vise at de er kompetente borgere begrenses 

inntil de blir vurdert som det. Deltagelse har betydning for videreutvikling og opplevelse av 

anerkjennelse og respekt (Bjerke, 2010, s. 240). Det er hovedsakelig i lokalmiljøet barns 

deltakelse finner sted, ettersom lokal deltakelse er innen deres rekkevidde (Smith & Bjerke, 

2009, s.17). Når det kommer til barns deltakelse kan en skille mellom sosiale aktører som har 

rett til å gjøre noe og «agents» som har handlingsrom (Bjerke, H., 2012, s. 24) 

A social actor does something, perhaps something arising from a subjective wish. The term 

agent suggests a further dimension: negotiation with others, with the effect that the interaction 

makes a difference – to a relationship or to a decision, to the workings of a set of social 

assumptions or constraints. (Mayall 2002, s. 21, sitert i Bjerke, H., 2012, s. 23) 

Det er en forskjell på å gjøre noe (aktør), og det å gjøre en handling som utgjør en forskjell 

(agent). Barns minoritetsstatus som følge av at de er under voksnes kontroll kan begrense 

deres handlingsrom (agency) til aktører med meninger som ikke utgjør noen forskjell i 

beslutningstagninger. Uten handlingsrom vil ikke barn kunne «utøve sin rett til deltakelse og 
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ta ansvar» (Bjerke, 2010, s. 229). 

Både barn selv og samfunnet som helhet anser i stor grad barn i dag som samfunnsborgere 

med mange av de samme rettighetene og pliktene som voksne. Barnas egne refleksjoner 

handler om «å bli sett, hørt og anerkjent som kompetente og ressurssterke medborgere i 

samfunnet som et fellesskap» (Bjerke, 2010, s. 241). De gir tydelig uttrykk for at de i større 

grad ønsker å bli inkludert. Samtidig anerkjenner barna sine begrensninger, og mener ikke at 

de har rett til å bestemme på lik linje med voksne (Bjerke, 2010, s. 241). Som beskrevet blir 

ikke dette synet på barn reflektert i «voksen»-nyhetene, videre beskrives hvordan 

barnenyheter forholder seg til barn og samfunnet.  

 

2.2.2 Barnenyhetenes funksjoner i samfunnet 

Barnenyheter er en mulighet, og kanskje et forsøk, på å oppfylle pressens samfunnsoppdrag 

ovenfor barn. Nyheter for barn er en arena hvor definisjonen av barndom blir praktisert 

(Buckingham, 2000a, s. 37). Nyhetsinnholdet kan påvirke barns selvfølelse med tanke på 

samfunnsborgerskap (Banet-Weiser, 2007, s. 2). Barn har, som voksne, behøv for nyheter 

som adresserer seg til dem som samfunnsborgere, eller kommende samfunnsborgere 

(Matthews, 2010, 14; Carter 2013, s. 255). Barnenyhetenes samfunnsoppdrag kan 

oppsummeres til to funksjoner; å gi barn relevant informasjon som samfunnsborgere (eller 

kommende samfunnsborgere), og gi barn en stemme i samfunnet. Som Alon-Tirosh 

oppsummerer fra sin studie av barnenyheter i Israel: «the role of children’s news is to inform 

children of events (from the worlds of children and adults alike), clarifying and helping them 

in their developmental process so they can grow up to become better-informed citizens.» 

(2017,s. 143). Tidligere forskning har vist måter barnenyhetene kan utføre disse 

«oppdragene». Her presentes hovedsakelig Buckingham og Matthews studier av de 

engelskspråklige barnenyhetene på TV. Buckinghams studie (1997, 2000ab) av TV-nyheter 

for barn årene 1995 og 1997 har bakgrunn i hans analyse av de Britiske programmene 

Newsround, First Edition og Wise up, samt de Amerikanske programmene Nick News, og 

Channel One News, og deres seere. Matthews analyser bunner i hans studie av Newsrounds 

innhold mellom år 1972 og 2000, og intervjuer med redaksjonen fra 1997 til 2000 (2003, 

2008, 2009ab, 2010).  

Redaksjonenes syn på barn avgjør hvordan nyhetsinnholdet blir (Matthews, 2010, s. 171). 

Matthews bruker begrepet «professional visualization» om hvordan redaksjonsansatte ser for 

seg målgruppens foretrukne innhold og presentasjon (2010, s. 62). Videre er begrepet oversatt 
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til profesjonell visualisering. Matthews observerte at redaksjonen i valg av saker som regel 

støttet seg til en instinktiv forståelse av hva barn interesserer seg for (2010, s. 66f). Felles for 

internasjonale forskningsbidrag er at de beskriver hvordan nyheter for barn henvendte seg til 

målgruppen som kommende samfunnsborgere (Alon-Tirosh 2017 s. 144; Buckingham 2000a; 

Carter 2013, s. 255; Matthews, 2010, s. 14). «We might say that such programmes construct 

young people as citizens-in-the making – and simultaneously as news-viewers in the making.» 

(Buckingham, 2000a, s. 59). En masterstudie av Supernytt (Ødegaard, 2013) viser at de 

journalistiske vurderingene reflekterer begge diskursene; human beings og human becomings. 

Redaksjonen ser på barn som sårbare med et behov for forklaring og ”demping” av 

skremmende nyheter, og som «human beings med rett til å bli hørt og ytre seg» (Ødegaard, 

2013, s. 87). Disse funnene samsvarer med en masterstudie av NRK Super som helhet (Mjøs, 

2011).  Synet på barn som «human beings» kommer til uttrykk ved at barn er handlende 

aktører i Supernytt sine sendinger (Ødegaard, 2013; Holann, 2013; Mjøs, 2011). En 

innholdsanalyse av Junior (Rosenberg, 2016) viser at avisa vektlegger nyheter som angår barn, 

og har en «positiv vinkling på saker», spesielt i kriminalsaker.  

Målet med nyhetene er å informere om saker som angår publikum, slik at de forstår sin 

situasjon og kan ta velinformerte valg som samfunnsborgere (Waldahl et al., 2009, s. 9). Barn, 

som voksne, bør få et bredt spekter av informasjon, men det bør gjøres på en skånsom måte 

ettersom barn har begrenset kunnskap om forståelsesgrunnlag (Alon-Tirosh, 2017, s. 143; 

Carter 2013). Buckingham (2000a) er interessert i hvordan nyheter for barn kan bidra til å øke 

målgruppens forståelse, interesse og engasjement for politikk. Med andre ord om 

barnenyheter kan være en del av en politisk sosialiseringsprosess. Flere er bekymret for barn 

og unges manglende interesse for politikk og politisk innhold. Noe Buckingham mener kan ha 

en sammenheng med en manglende integrering i politiske avgjørelser. Hvorfor skal barn bry 

seg om noe de ikke har makt til å påvirke, når det heller ikke gjøres forsøk på å henvende seg 

til dem [i politiske tekster]?, spør Buckingham (2000a, s. 172), som selv har observert at barn 

er kapable til å engasjere seg og diskutere politikk på et sofistikert nivå (2000a, s. 203). Flere 

forskere har hevdet at den viktigste politiske sosialiseringen foregår før barn blir ungdommer 

(Buckingham, 2000a, s. 10). Barn befinner seg på et mellomstadige, de er «born citizens – but 

political actors in waiting» (Seaton, 2005, s. 125f). Som kommende politiske velgere trenger 

de informasjon og kunnskap om tilstandene i verden de skal overta (Matthews, 2010, s. 16). 

Nyheter kan bidra til politisk engasjement (Livingstone, & Markham, 2008), også barne-

nyheter, dersom de presenterer innhold på en måte som engasjerer barn (Matthews, 2010, s. 
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13). Dette blir ansett som viktig fordi mye annet medieinnhold beregnet på barn maler et 

antipolitisk bilde av verden (Seaton, 2005, s. 127f).  

Muligheten til å kunne identifisere og beskrive sin egen situasjon anses som et første skritt til 

forståelse av politikk. Derfor er det viktig at de unges liv blir speilet i mediene de konsumerer 

(Seaton, 2005, s. 144). Dette er flaggskipet til mange barnenyhetsredaksjoner. Barnenyhetene 

reklamerer med at de produserer nyheter som har relevans for barns liv (Buckingham 2000a, s. 

53). Buckingham fant i sin studie at de ulike redaksjonene produserte ulikt innhold.  Mens 

enkelte barnenyhetsredaksjoner vurderte sin rolle til å være videreformidler av nyheter, 

konstruerte andre redaksjoner i større grad egne nyheter (Buckingham, 2000a). I førstnevnte 

programmer var nyheter «effectivly a given; their primary aim is simply to make it 

accessible» (Buckingham, 2000a, s. 43). I sistnevnte var fokusert på personlige historier. 

Skillet handlet om forholdet mellom det personlige og det politiske (Buckingham 2000a, s. 

43). Historier som bygger det kjente og nære kan lettere skape interesse og forståelse for det 

som ellers kan virke fjernt (Vestad & Alme, 2002, s. 50). Buckingham understreker at de 

dagligdagse personlige hendelsene, altså mikro-politikk, ikke bør erstatte historier på makro-

politikknivå om sosiale strukturer og politiske handlinger, «On the contrary- the challenge is 

surely to find ways of building connections between the two» (Buckingham, 2000a, s. 29). 

Det vil si at nyhetene bør bygge bruer mellom det personlige og det politiske. De bør både 

inneholde forenklende og personlige elementer som viser relevansen av historien på det 

personlige plan, og gi kunnskap og informere om de større hendelsene som ligger bak. Seaton 

støtter denne meningen: 

it particularly matters that they[children] have some way of connecting the things they care 

about- animals, the environment, everyday life in schools and where they live, what it's like on 

the street- through to the political institutions that actually do affect these things. However, this 

ought not to be a dry rehearsal of organisations but an issue of argument, cause and effect, and 

responsibility as well (Seaton, 2005, s. 128). 

Barnenyhetene bør, ifølge Buckingham og Seaton, utvide nyhetsbegrepet til å inkludere poli-

tikk på mikro-nivå. Dette gjør at begrepet blir svært omfattende, og diskursen som blir brukt 

og forståelsen av den avgjør om personlige historier er politiske eller ikke (Buckingham, 

2000a, s. 34). Dersom barnenyhetene skal henvende seg til barn som samfunnsborgere bør de 

altså gi informasjon som kan støtte dem i deres valg (Jones & Welch, 2010, s. 90f) 
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Felles for de engelske barnenyhetene var at de vektla historier som spesifikt påvirket 

målgruppen, for eksempel saker om skole, mobbing og kriminalitet blant unge (Buckingham, 

2000a, s. 45). Nyhetene ble vinklet slik at barn ble en naturlig del av innslag om saker som i 

utgangspunktet ikke omhandlet dem. Dette handler om «framing» av sakene, altså hvilke 

innholdsrammer som blir brukt i nyheten. Det er mange ulike definisjoner av «framing». Den 

mest brukte definisjonen er Robert Entman (1993) sin forståelse av begrepet: 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described 

(Entman, 1993, s. 53). 

Det er innholdsrammen som gir nyheten mening for målgruppen, og det er valg av vinkling, 

kontekst, kilder og språk som setter rammen (Bjerke et al., 2012, s. 26). Innholdsrammer blir 

brukt i barnenyheter for å fremheve de aspektene som omhandler barn. Et eksempel fra 

Newsround er et innslag om President Clinton`s besøk til Nord Irland i 1995, hvor det ble 

fokusert på en niårings velkomsttale. Matthews bruker begrepet «personalising» om hvordan 

redaksjonene velger og rammer inn saker basert på relevansen til målgruppen (Matthews 2008, 

s. 9ff). En studie av amerikanske Nick News (Banet-Weiser, 2007) viser at temaer som er 

sentrale for utvikling av identitet ble prioritert. Både Matthews og Buckingham registrerer at 

«personalising» kan ha negative effekter på nyhetsbildet. En oppfatning av barns begrensede 

forståelse av verden førte til at politiske saker ble ekskludert (Matthews, 2008, 9). Det innebar 

at saker som hadde direkte relevans for målgruppen ble vurdert som for kompliserte. Slike 

saker kunne handle om størrelsen på skoleklasser, finansielle og sosiale aspekter på 

fritidsaktiviteter, eller forholdet mellom foreldre og barn (Matthews, 2009b, s.10). Viktige 

aspekter kunne også forsvinne fra sakene som fokuserte på barn. I enkelte tilfeller kunne 

barnas versjon av en politisk sak fremstå apolitisk (Matthews, 2008, s. 11f; Buckingham, 

2000a, s. 45).  

Videre kan nyheter for barn beskytte barns ytringsfrihet ved å gi barn en stemme. Begrepet 

«stemme» vil si mulighet til å uttrykke sine meninger og ideer, og bli lyttet til, hørt og 

respektert (Jones & Welch, 2010, s. 89). I tillegg handler «stemme» om retten til deltakelse, 

og kunne representere seg selv som aktører og agents (Jones & Welch, 2010, s. 90f). I hvilken 

grad barn er deltagende i nyhetene varierer. Barns ytringer kan øke interessen for nyhetene, 

ved å minne barn på at nyhetene er produsert for dem, og at de får likesinnedes meninger 
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(Alon-Tirosh, 2017,s. 140). Det varierte i hvilken grad sakene ble rammet inn på en måte som 

inviterer målgruppen i debatt (Buckingham, 2000a, s. 51ff). Noen programmer presenterte 

sjelden saker i form av debatt, kun når debatten var godt kjent offentlig, mens andre 

balanserte nesten alle innslagene med ulike synspunkter. Balanserte saker kan oppmuntre til å 

gjøre seg opp en egen mening. Samtidig kan sakene være et uttrykk for en oppfatning av at 

barn ikke har egne meninger, og en frykt i redaksjonene for å lede barna i en bestemt retning 

(Alon-Tirosh, 2017,s. 140ff). Godt balanserte saker blir regnet som ekstra viktig når 

målgruppen er barn. Supernytt har blitt anklagd for å produsere propaganda, mot Israel 

(Kringkastingsrådet, 2015) og i dekningen av presidentvalget i USA, som førte til at barn ble 

(Mæland, 2016). Da førstnevnte sak ble behandlet i Kringkastingsrådet uttalte rådets leder, 

Per Edgar Kokkvold, at han var enig i anklagelsene, og det ble stilt spørsmålstegn i rådet om 

Supernytts nyhetssaker burde inneholde et så komplisert tema. Programmet ble bedt om å 

være forsiktig med å formidle partshistorier (Kringkastingsrådet, 2015). 

I debattsaker er det det vesentlig hvilken rolle barn har, om de er tilskuere til debatten eller 

deltagere, med tanke på ytringsfrihet. Matthews registrerte at barns stemmer ofte ble 

begrenset til følelsesmessige reaksjoner, som en følge av at redaksjonene mente barns 

manglende kunnskap og forståelse reduserte deres mulighet til å uttale seg (Matthews, 2008, s. 

10). Barn ble presentert som aktive aktører som ønsket endring i saker om veldedighet og 

miljø i England, mens eksempler fra USA viste barn som handlende aktører også i sosiale og 

politiske temaer. Barnenyhetene kan gi barn mulighet til å ytre sine meninger i saker hvor de 

ellers sjelden blir spurt. Samtidig, dersom de fremstår som personer med mye makt, kan det 

føre til et skjevt bilde av virkeligheten, registrerte Buckingham. «If the reality is that most 

children are largely powerless, then should we not show this as it is – or should we show them 

as powerful, in the hope that they might learn to become so?» (2000a, s. 57). 

Som beskrevet kan barnenyhetenes innhold knyttes opp mot pressens samfunnsoppdrag 

ovenfor barn som samfunnsborgere. NRK Super reklamerer med å være en plattform som gir 

barn en stemme: «Å bli sett, inkludert og føle seg verdifull er avgjørende for at barn skal ha 

det bra og utvikle seg» (NRKs årsrapport, 2016). Samtidig kan barns ytringer være inkludert 

for å tiltrekke seg publikum, ettersom barn foretrekker de kanalene hvor de selv får uttrykke 

sine meninger (Buckingham, 2000a, Fogt, 2003; Hake, 1998; Matthews, 2010). Buckingham 

mener at det å gi barn en stemme noen ganger ikke betyr mer enn nyhetenes selvpromotering 

og dermed kun er en illusjon (Buckingham, 2000a, s.53ff). Ettersom barns ytringer begrenset 

seg til innsendte bidrag, for eksempel tegninger. Eller programmer, som Newsround, lot 
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voksne snakke for og om barna. Buckingham konkluderte sin studie med at barnenyhetene 

hadde en vei igjen å gå for å forklare barna kontekster i nyhetshistoriene, og for å hjelpe 

målgruppen med å se relevansen til egne liv (Buckingham, 2000a). Fordi barnenyheter ikke 

utfordrer det eksisterende nyhetsbegrepet i stor nok grad; «there is a need for much more 

fundamental rethinking, both of the formal strategies of news, and of what is seen to count as 

news in the first place» (Buckingham, 2000a, s. 210). Denne meningen deles av Matthews, 

som konkluderte med at nyhetsprogrammene «fails consistently to recognize the importance 

of the appropriate content that children require as citizens» (Matthews, 2010).  

I hvilken grad forskningen til Matthew og Buckingham er relevant i dag gjenstår å se. I denne 

studien vil jeg beskrive hvordan barn får en stemme gjennom Supernytt og Junior ved å 

undersøke i hvor stor grad barn er en del av nyhetene, samt diskutere i hvilken grad det blir 

brukt rammer for å inkludere barn, som i eksempelet med presidentbesøket over.  

2.3 Nyhetskriterier 
 

Det er vanskelig å definere hva som gjør at en hendelse blir konstruert til en nyhet, fremfor en 

annen. Nyheter er vanskelig å definere (Waldahl et al., 2009, 63; Bjerke, Øvrebø & Brurås 

2012, 16). I følge Bjerke, Øvrebø og Brurås er et sentralt aspekt ved nyheten at «den handler 

om det nye, om det som nettopp har skjedd – eller rettere sagt: det vi nettopp har bragt på det 

rene» (Bjerke, et al., 2012, s.16). Allern kaller nyheter om dramatiske og uventede hendelser 

for «klassiske» (2001, s. 53) I realiteten er mye av nyhetsstoffet planlagt. Forskning på 

nyheter har i stor grad dreid seg om nyheter som er laget for et voksent publikum. Denne 

forskningen har ført til en rekke nyhetskriterier, som har sine røtter i artikkelen til Galtung og 

Ruge fra 1965, som beskrev hvilke kriterier som gjorde at utenriksnyheter nådde fram til 

Norge (Bjerke et al., 2012 s. 26). De kom fram til åtte «news factors»; omfang, klarhet, 

entydighet, meningsfullhet, samsvar, overraskende, kontinuitet og komposisjon. Disse ligner 

kriteriene som blir brukt i journalistiske lærebøker i dag; kjent under forkortelsen VISAK(E): 

vesentlighet, identifikasjon, sensasjon, aktualitet og konflikt (Bjerke et al., 2012, s. 27). Noen 

opererer også med en E for eksklusivitet, ettersom konkurransen mellom de ulike mediene 

gjør unike saker viktige. I tillegg prioriteres ofte det å være først ute med saker redaksjonen 

vet vil nå andre medier (Bjerke et al., 2012, s. 27). Kriteriene brukes på forskjellige måter. 

Hågvar (2016) skiller mellom saksbaserte, presentasjonsbaserte og produksjonsbaserte 

nyhetskriterier. Kriteriene kan ses på som noe en hendelse bør oppfylle for å bli en nyhet 

(saksbaserte nyhetskriterier). Samtidig kan kriteriene brukes av journalister i bearbeidingen av 
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saken, slik at historien blir vesentlig, identifiserbar, sensasjonell, aktuell og/eller konfliktfylt 

(presentasjonsbaserte nyhetskriterier). Det vil si at tidløse saker kan oppleves aktuelle, fordi 

de blir aktualisert ved å henvise til noe nytt innen temaet, for eksempel en ny rapport, eller et 

politisk innspill. Denne aktuelle «unnskyldning for å ta opp en sak som ikke er aktuell» kalles 

en «nyhetskrok» (Waldahl et al., 2009, s. 67). I tillegg kommer en liste med faktorer under 

produksjonen som påvirker nyhetene, som økonomi, og tilgang på ressurser både i og utenfor 

redaksjonen (de produksjonsbaserte kriteriene). 

Å definere hva som blir en nyhet er vanskelig, ettersom journalistenes valg bygger på en 

blanding av intuisjon og etablert praksis (Waldahl et al., 2009, s. 91). I sin innholdsanalyse av 

norsk TV-nyheter fant Waldahl, Bruun Andersen og Rønningen at det viktigste elementet i 

prioriteringen av saker var nærhet, både med tanke på tid, sted og kultur, og at det mest dekte 

temaet var politisk stoff (Waldahl et al., 2009, s. 101). Et grundig forsøk på å definere kvalitet 

i journalistikk ble gjort med observering av riksdekkende presse i 2011 (Brurås, 2012), hvor 

forskerne kom fram til flere kriterier som gjorde en nyhet god. (Bjerke, P., 2012, s. 226ff). 

Vesentlighet var viktig for alle redaksjonene. Det vil si at sakene skal angå mange, men 

samtidig være i tråd med redaksjonenes politiske ambisjoner om å utføre samfunnsoppdraget. 

Deretter kom hensynet til målgruppen. Ettersom målgruppen i nyhetene omfatter alle voksne 

er miksen i sendingen eller avisa viktig. For å sørge for at miksen blir opprettholdt har avisene 

og TV-sendingene stramme maler som skal sikre at «totalpakken» med saker blir en variasjon 

av tunge viktige saker og lette morsomme saker. En slik variasjon skal sikre en god 

brukeropplevelse, og samtidig sørge for at redaksjonen blir oppfattet som en seriøs 

nyhetsformidler (Bjerke, P., 2012, s. 239). Ettersom miksen er så viktig vil den i mange 

tilfeller overstyre de øvrige nyhetskriteriene. 

De viktigste nyhetskriteriene i redaksjonene er de presentasjonsbaserte kriteriene, som handler 

om hvordan saken blir bearbeidet til en nyhet. Grepene som blir brukt i tilnærmingen til saken 

og presentasjonen er viktigere enn sakens innhold. Nyhetene skal engasjere publikum (Bjerke, 

P., 2012, s. 239) De blir orientert mot publikum ved at de allmenngjøres, altså fremstilles som 

at de angår mange, og personifiseres ved å bruke individuelle eksempler (caser) som 

mottakerne kan identifisere seg med. Det er ønskelig at sakene blir «snakkiser» og får mange 

klikk og kommentarer. Foredling av språk er viktig, men tempo er også et overordnet 

kriterium (Bjerke, P., 2012, s. 243). Redaksjonene konkurrerer mot hverandre i å være først 

ute å rapportere om hendelser, få intervjuer og grave fram egne eksklusive saker. Ønsket om å 

få saken raskt ut kan i noen tilfeller overstyre formuleringskvalitet. Sakene skal være riktige, 
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men trykkleifer og ubetydelige misforståelser kan rettes opp etter at saken er publisert. Flere 

av disse nye kriteriene samsvarer med de gamle VISKAK(E)- kriteriene.  

Barnenyhetene skiller seg fra «voksen»-nyhetene fordi hensynet til målgruppen overstyrer  

kriteriene nevnt over, ved at «focus […] is placed on the imagined audience and news forms 

rather than the standardized news routines and professional ideologies» (Matthews, 2010, s. 

27). Det er den profesjonelle visualiseringen av det forestilte publikummet som former 

nyhetskriteriene i barnenyhetene. Nyhetskriteriet Matthews kaller «personalising», er både 

saksbasert og presentasjonsbasert. Det er saksbasert fordi hendelser og saksforhold som har 

relevans for barnas liv blir valgt, som tidligere beskrevet. Det er produksjonsbasert når sakene 

blir bearbeidet og konstruert etter redaksjonens tanker om målgruppen. I dette arbeidet er det 

flere aspekter som skiller seg fra «voksen»-nyhetsproduksjon:  

It is important to find how to communicate to children what is going on, in ways that (rather 

counter to normal news values) do not seek to sensationalise and thrill, but do seek to explain 

what is happening - and, indeed, relate their vision of the world to events. For this to develop, 

organisations must attend to children as a distinct audience (Seaton, 2005, s. 140). 

Helt bevisst vil barnenyhetene innimellom utfordre tradisjonelle nyhetsverdier, ved å 

vektlegge utradisjonelle sider av saken (Matthews, 2010, s. 80). En kontrast til 

voksennyhetenes produksjonsbaserte kriterier er kriteriet om at barnenyhetene skal ha en 

munter, positiv framstilling (Alon-Tirosh, 2017,s. 141, Matthews, 2010, s. 80). De reflekterer 

en verden hvor “nothing is ever hopeless” (Matthews, 2010, s. 80). I de mest dramatiske og 

alvorlige sakene fremhever de det positive, og unngår de mest følelsesladde bildene (Van der 

Molen & De Vries, 2003; Matthews, 2010; James, 2015). Det er samtidig viktig at nyhetene 

gir nok detaljer for å gi et virkelighetstro bilde av hendelsen. Journalist Anne Perkins (2015) 

har kritisert Newsrounds dekning av terror for å underdramatisere hendelsen ved å gjenta 

ordet trist (sad). Hun mente at programmet undergravde sannheten med ordbruken; «I would 

have called it frightening and I would have called it terrible, as well as sad» (Perkins, 2015). 

Å informere om de positive sidene er en måte å beskytte barn, og etterkomme barns ønske om 

å se en løsning. Av den grunn tar barnenyhetene opp igjen dramatiske saker en stund senere, 

når de har mulighet til å fokusere på det positive, for eksempel gjenoppbygging etter en 

naturkatastrofe (Matthews 2010, s. 78f). Barn er ennå ikke «opptatt av å få kontinuerlig 

oppdatering av nyhetene» (Fogt, 2003, s. 64). Dermed er kanskje ikke tempo et viktig 

kriterium i barnenyhetene. Barnenyhetene etterkommer også barns ønske om underholdning, 
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og behov for forenklede saker, som utdypes senere. 

Samtidig er ikke de tradisjonelle nyhetskriteriene og barnenyhetenes personalising-kriterium 

alltid uavhengige. At barn ofte er en del av nyhetene skaper identifikasjon for seeren, og gjør 

saken vesentlig. «Gutter i alle aldre nærmest utelukkende identifiserer seg med mannlige 

karakterer, mens jenter i størst grad identifiserer seg med kvinnelige aktører» (Gjelsten & 

Simonnes, 2007, s. 78). Av hensyn til identifikasjonskriteriet er det derfor gunstig å bruke 

barn i barnenyhetene, av begge kjønn. Saker som engasjerer er like viktig som i «voksen»-

nyhetene. Dette fører til at temaer som redaksjonen mener interesserer barn prioritert. 

Historisk har saker om dyr vært en stor del av BBC Newsrounds innhold (Matthews, 2003, s. 

137). Saker om trussel mot dyrelivet spilte på barns følelser for dyr, og rettferdighet. Tanken 

var å tiltrekke seg seere med slike saker og samtidig skille programmet fra den «kjedelige» 

voksne nyhetssjangeren (Matthews, 2003).  Prioritering av tema «viser hva redaksjonene 

oppfatter som viktig og mindre viktig» (Allern, 2001, s. 120). Sist, men ikke minst blir 

historier som har underholdningspotensiale valgt (Matthews, 2009b, s. 9). I tillegg til å 

opplyse og forklare «spiller nyheter på publikums behov for å bli underholdt og få tilfredsstilt 

sin nysgjerrighet om det som skjer i samfunnet rundt dem » (Waldahl et al., 2009, s. 9). Å 

kunne lage nyheter som engasjerer og holder på seeren er spesielt viktig i nyhetsproduksjoner 

rettet mot barn mener Buckingham, fordi barn må bli lokket til å se på programmer i større 

grad enn voksne som kan føle seg forpliktet til å følge med på nyheter (2000a, s. 35). Denne 

tanken om målgruppen reflekteres i BBC Newsround redaksjonene som vurderer hoveddelen 

av målgruppen som uinteresserte i nyheter (Matthews 2008, s. 6). Underholdene historier er 

derfor en betydelig del av nyhetsagendaen. 

2.3.1 Underholdning 

Balansen mellom målgruppens behov for underholdning og nyhetenes seriøsitet er en utford-

ring i nyheter for barn (Alon-Tirosh, 2017,s. 141). Ofte blir et underholdende innslag lagt på 

slutten av programmet, for å lette på stemningen etter alvorlige saker (Matthews, 2009b, s. 

13). Samtidig integreres underholdene elementer i andre deler av programmet. Det defineres 

ofte et skille mellom informasjonsstoff og underholdningsstoff, men dette skillet er utydelig 

og sklir over i hverandre. For eksempel ved at «underholdningsstoffets presentasjonsmåte 

‘smitter over’ på informasjonsstoffet» (Allern, 2001, s. 40). Flere begreper blir brukt til å be-

skrive dette fenomenet. Buckingham bruker begrepet «edu-tainment» om når humor blir brukt 
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i kunnskapsprogrammer. En grunn til at det blir brukt er redaksjonenes frykt for å snakke ned 

til barn: 

The fear that children will refuse the position of the pupil, that they will demand ever-increasing 

doses of ‘fun’ to help them swallow their ‘facts’, has led to the emergence of a distinctive form 

of edu-tainment (Buckingham, 2000a, s. 50). 

Saker som er visuelt spennende blir prioritert i BBC Newsround (Matthews, 2009a, s. 559). 

Edu-tainment åpenbarer seg i programmenes innhold, og i det audio-visuelle uttrykket, ved 

bruk av musikk og grafikk fra barns populærkultur for eksempel. Matthews (2009b) bruker 

det beslektede uttrykket «tabloid», om et skifte han registrerer i BBC Newsrounds agenda 

rundt år 2000 til en mer tabloid og populistisk nyhetsagenda, med flere saker om barn og 

færre fra det voksne nyhetsbildet. Underholdende saker med en upbeat presentasjon ble 

foretrukket av barn (Matthews, 2009b). Her blir «tabloid» brukt til å beskrive en 

presentasjonsform hvor det legges stor vekt på personorientering og dramatisering, noe som 

fører til en forenkling. Opprinnelig var begrepet definisjonen på et mindre avisformat (Allern, 

2001, s. 39). I tabloide nyheter blir underholdende elementer, bilderike saker, samt et enkelt 

språk brukt for å tiltrekke og holde på interessen til mottakeren. Språket bærer preg «av et 

høyt antall personreferensielle uttrykk (egennavn på kjente personer eller han, henne), 

kvalifiserende adjektiv (tragisk, utrolig) og sterke nominaluttrykk (krise, krig, kaos)» (Allern, 

2001, s. 30). De tabloide grepene har både fått kritikk og blitt hyllet, mens noen kaller det et 

æresbegrep bruker andre det som en betegnelse på dårlig journalistikk (Allern 2001, s. 33f). 

Mange er positive til bruken av personifisering fordi det gir publikum mulighet til å 

identifisere seg med sakene, samt at disse enkle sakene appellerer til en større målgruppe. 

Kritikken går på at denne formen for presentasjon fører til et ensidig fokus på 

personorientering og følelser, og konsekvensen kan bli at vesentlige saksbasert innhold blir 

nedprioritert (Allern, 2001).  

Buckingham mener at underholdende saker og populærkultur ikke blir tatt seriøst nok i 

barnenyhetsprogrammene; «Ultimately, it is hard to avoid the impression that they have been 

included as a kind of sugar to accompany the pill» (Buckingham, 2000a, s. 45). Han mener at 

barnenyhetene bør lære noe av de sjangerne som har oppnådd suksess i å nå målgruppen, men 

samtidig opprettholde tradisjonen med å informere og utdanne, så de ikke blir overfladiske 

(Buckingham, 2000a, s. 210f). Mens Matthews konkluderer med at fordi nyhetene er designet 

for å reflektere barnas behov begrenses innholdet i nyhetsagendaen (2010, s. 176). Dette 
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samsvarer med Allerns teori om at god journalistikk er journalistikk som ikke lar publikums 

interesser overstyre retningslinjene i vær Varsom-plakaten. Selv om mediene kan ses på som 

bedrifter som produserer varer for konsumenter (Allern 2002, s. 18), så skal de «prioritere et 

innhold som legger vekt på vår rolle som samfunnsborgere, ikke redusere oss til 

konsumenter». (Allern 2002, s. 20). For å se i hvilken grad Supernytt og Junior tar i bruk  

edu-tainment og tabloide grep så har jeg registrer musikk-, bilde- og grafikkbruk i sakene. 

2.3.2 Sjangre og visuelle uttrykk 

Nyheter følger sjangerkonvensjoner, det vil si skikker, eller vaner som sier hvordan tekstene 

skal være (Vestad & Alme, 2002, s. 58). Sjangere gir journalisten retningslinjer i utforming av 

saken, og publikum forventninger til hvordan saken blir presentert. Felles for journalistikk-

sjangere er en fortellermåte hvor det viktigste blir presentert først (Bjerke et al., 2012, s. 19). 

Notisen i avisa er en kort tekst som formidler kjernen i en sak (Vestad & Alme, 2002, s. 60). 

Studiokommentaren på TV, hvor en studiovert gir kort informasjon til levende bilder kan være 

TV-nyhetenes versjon av avisnotisen. Nyhetsartikkelen slekter på notisen, og presenterer 

saklig informasjon om et avgrenset emne (Vestad & Alme 2002, 61). Reportasjen er en lenger 

rapport fra et sted eller miljø, som formidler fakta og skildrer (Vestad & Alme 2002, 65). 

Aviser inneholder også sjangere som gir bakgrunnsinformasjon. En bakgrunnsartikkel 

presenterer det som ligger før og rundt en aktuell sak, og sjangere med subjektive meninger, 

som kommentarer (Vestad & Alme, 2002, 67ff). I denne studien er fakaartikkel brukt om 

bakgrunnsartikler som ikke refererer til en sak. Det er mulig å leke med sjangere, men da 

risikerer journalisten at teksten ikke blir tatt på alvor (Vestad & Alme, 2002, s. 59).  

Nyheter preges ofte av en høytidelig, autorativ tilnærming, som er tegn på innholdets 

seriøsitet (Østbye et al., 2002, 74). Medieinnhold produsert for barn understreker at barn er 

deres målgruppe ved å henvende seg direkte til barna (Seaton, 2015, s. 139). Hvis mottakeren 

er vant med et konkret, personlig og følelsesrikt språk, kan et for abstrakt, upersonlig og 

billedfattig mediespråk være vanskelig å forstå (Vestad & Alme, 2002, s. 14). Barnas nyheter 

skiller seg fra «voksen»-nyheters alvorlige, stive stil med et uformelt studiodesign, en mindre 

formell henvendelsesform, og med en ung programleder med et uformelt, «kult» språk 

(Matthews 2010, Buckingham 2000a, Alon-Tirosh 2017) 

Henvendelsesformen vil si hvordan «teksten taler til sitt tenkte publikum (Østbye et al., 2002, 

s. 73), tekstens «stemme» kommer fram i hvordan karakterene i teksten snakker, eller måten 

programmet arrangerer stoffet. Wenche Vagle (1990, sitert i Vestad & Alme, 2002, s. 38) 
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skiller mellom å tale til og tale med strategier i radio. Førstnevnte snakker til noen som er på 

et annet nivå, mens sistnevnte har en mer personlig tone og på den måten minsker avstanden 

mellom journalisten og mottakeren «ved å late som om journalisten snakkar direkte til eller til 

og med ‘samtaler’ med mottakarane» (sitert i Vestad & Alme, 2002, s. 38). Matthews (2009a) 

registrerer at barnenyheten ofte tar i bruk personlig pronomen for å appellere til barns følelser, 

som «vår planet».   

Buckingams analyse viser at barn kan reagere negativt på en «kul» henvendelsesformen, 

ettersom den kan fremstå som påtatt og falsk. Barnas reaksjon på Channel One News var blant 

annet at programlederen prøvde for hardt å være «kul», noe de opplevde som falskt og i flere 

tilfeller «not really news» (Buckingam, 2000a, s. 208). Tekstens stemme ble ikke oppfattet 

som seriøs. Samtidig foretrakk de britiske elevene et «hjemmelagde» uttrykk (i programmet 

Wise Up) fordi det opplevdes mer ekte, fremfor et mer formelt uttrykk med programleder bak 

en pult (som i programmet First Editions). Sistnevnte kommenterte elevene at ble «just like 

boring news» (Buckingham, 2000a, s. 209). Supernytt bruker en stående studiovert, som ikke 

har vært vanlig i Norge før de siste årene (Waldahl et al., 2009, s. 61). Barn ønsker at deres 

nyheter skal skille seg fra de voksne i uttrykket, samtidig reagerer de negativt dersom disse 

endringene blir for «påtatte». 

2.3.3 Forenkling 

Forenkling av saker er en del av en hver nyhetsproduksjon hvor nyhetshistorier og språk 

konkretiseres, og faguttrykk forenkles (Vestad & Alme, 2002). Flere har hevdet at nyheter i 

liten grad øker forståelse for samfunnet. Dette forklares med at tolkningsrammene som blir 

gitt i nyhetene bekrefter etablert konvensjonell visdom, og ikke drøfter årsaker og 

konsekvenser (Allern, 2001, 69f). Tidligere redaktør for BBC Radio, Helen Boaden, slo et 

slag for sakte-nyheter i sin avslutningstale «Television news, for example, tends to see things 

in shards. It reports quickly and fluently but with limited time and space, before moving on to 

the next thing. The context it can give is necessarily foreshortened by these demands» (2016). 

Hun mener journalister må bruke mer tid og anstrenge seg for å gi gode forklaringer. Det er 

spesielt viktig med grundige forklaringer når barn er målgruppen. Fordi de som har mindre 

forhåndskunnskap kan ha vanskeligere for å «setje seg inn i ny informasjon, gjere seg nytte av 

informasjonen og sjå større samanhengar» enn de som har mer forhåndskunnskap (Vestad & 

Alme, 2002, 17). For at barnenyhetene skal opplyse målgruppen må nyhetene forklares på en 

grundig måte, hvis ikke kan det oppstå en informasjonskløft.  
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En masterstudie (Jørgensen, 2013) av barns forståelse av nyheter med 22. juli som case viser 

at barns tolkninger fra nyhetene kan avvike fra nyhetenes framstilling. Historiene barna sitter 

igjen med er lett tilgjengelig, og hentes fram ved mottakelse av nyheter senere, noe som kan 

føre til at barn kan overdramatisere hverdagslige nyheter. Når publikum tolker, eller dekoder, 

innholdet i nyhetene annerledes enn avsenderen forventer kalles det «abbarant decoding» 

(Berger, 2015, s. 94). Barn kan mistolke nyheter dersom bakgrunnsinformasjon ikke er 

forklart grundig nok, dersom det er brukt forvirrende metaforer eller bilder og tale/skrift gir 

motsigende informasjon (Buckingham, 2000a, s. 215). Når forskjellen mellom målgruppen og 

avsenderen er stor, som når redaksjonelle arbeidere er voksne og målgruppen er barn, kan 

abbarant decoding lettere oppstå (Vestad & Alme, s. 2002). For å vite hvor mye av saken som 

må forenkles, eller forklares må journalistene kunne sette seg inn i målgruppens eksisterende 

kunnskap, erfaringer og kognitive nivå. Produsenter av barnenyheter «have to make some 

hazardous assumptions about the existing knowledge of their audience» (Buckingham, 2000a, 

s. 43) Forskning viser at redaksjonene ofte ikke har gjort disse undersøkelsene, men jobbet ut 

ifra egne forståelser og erfaringer om hvordan barn forstår nyhetene (Matthews, 2008, s. 5). 

Redaksjonene unngår de sakene som krever mye forklaring (Matthews, 2009a, s. 560).  

I forenklingen av saker blir det brukt to typer rammer, episodiske og tematiske rammer. 

Episodiske rammer er orientering rundt enkelthendelser, mens tematiske rammer gir kontekst 

og bakgrunnsinformasjon til samfunnstemaer (Iyengar, 1991, s. 14). TV-nyheter for voksne 

domineres av episodiske rammer, men gir liten orientering om bakgrunnsinformasjon 

(Iyengar, 1991, s. 14), derimot finner Buckingham i sine studier at tematiske rammer er mye 

mer brukt i barnenyheter på TV (Buckingham, 2000a, s. 44). Ofte blir begge tilnærmingene 

brukt i en nyhetssak. I barnenyhetene blir det ofte brukt en overgang fra en episodisk 

introduksjon til en til en forklarende tematisk ramme, ifølge Buckinghams analyse 

(Buckingham, 2000a, s. 43). Tematiske rammer er viktige for å hjelpe seeren med å sette 

saken i en større sammenheng. Mens Buckingham antyder at nyheter for voksne kan lære noe 

av barnenyhetene når det kommer til bruk av tematiske rammer (2000a, s. 42ff), finner 

Matthews i sin analyse at bakgrunnsinformasjon forsvinner i barnenyhetenes versjoner. 

Bearbeidingen av “voksen”-nyheter førte til «a ‘palatable’ version of news that replaces the 

context to issues with simple reporting of the event» (Matthews, 2008, s. 12). Han observerer 

at redaksjonene ekskluderer informasjon istedenfor å forklare den, noe som fører til at de 

forenklede sakene begrenser målgruppens forståelse og behov (Matthews, 2008, s. 14; 2009a, 

s. 561). Matthews begrunner dette med redaksjonenes oppfatning av barns begrensede 
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forståelse, tidspress i produksjonen, og et ønske om tempo i sendingen. Forenkling av saker er 

altså en balansekunst i barnenyheter. Det er ikke gunstig at saken blir for enkel. Hvor langt 

man kan gå i å forenkle saker var et tema allerede på 70-tallet. Det ble bemerket at en for 

enkel beskrivelse førte til en «forvrenging» av virkeligheten med dårlig balansering av fakta 

(Bakøy, 1999, s. 341). Samtidig viser Buckinghams forskning at barn setter pris på å få 

detaljert bakgrunnsinformasjon, og ny informasjon om saker som ikke nødvendigvis er 

presentert i andre medier (2000a, s. 209). 

Grunnet den sentrale rollen til fakta i nyhetene har infografikk blitt utviklet for å presentere 

informasjonen på en bedre måte til publikum. Infografikk gjør at kompliserte historier kan 

presenteres på en enklere måte (Johnson-Cartee, 2005, s. 137). «Noen ganger nytter det ikke å 

si det med ord. Du må vise det for at folk skal forstå det» (Aarønæs, 2007, s. 109). Et bilde 

sier mer en tusen ord, er et kjent uttrykk. Men selv om bildene er viktige for TV-

nyhetsfortellingen, er det likevel ordene som utgjør tv-nyhetenes kjerne (Waldahl et al., 2009, 

s. 20) TV-nyhetenes utfordringer er å få saken til å gi meningen både med lyd og bilde. 

Sistnevnte gir seeren kontakt med virkeligheten som nyheten formidler, og «fungerer som en 

illustrasjon til den informasjonen som de talte tekstene formidler» (Waldahl et al., 2009, s. 20). 

Aarønes kommenterer at fotografiene blir for lite brukt som bærende element i sin bok om 

avisens sjangere, «Noen ganger er et fotografi slik at det kan stå alene, bare med en liten, 

ledsagende tekst» (2007, s. 64). I den tradisjonelle bildereportasjen er det motsatte tilfelle, 

bildene er ikke hovedelementet, men heller en illustrasjon som underbygger teksten (Aarønes, 

2007). Visuelle presentasjoner, som infografikk, har derimot hatt en kraftig økning i 

internasjonale aviser (Johnson-Cartee, 2005, s. 137) «News explainers», altså grafikk som 

forklarer en hendelse, eller et fenomen, blir brukt i kompliserte saker. Det er redaksjonens syn 

på seernes manglende evne til å forstå detaljert bakgrunnsinformasjon som avgjør bruken av 

explainers (Mattews 2009a). Grafikk blir også brukt for å unngå å bruke dramatiske bilder 

som kan være skremmende (James, 05.08.2015). 

Det er språket som skaper forståelse i formidlingen (Vestad & Alme, 2002, s. 25). Likevel, 

dersom sammenhengen blir forstått, trenger man ikke å forstå alle ordene for å få med seg 

budskapet (Vestad & Alme, 2002, s. 18). For å forstå sammenhengen er målgruppen avhengig 

av å forstå inferensen. Det vil si informasjon som ikke kommer fram, men som det forutsettes 

at målgruppen vet for å kunne forstå et ord eller emne som blir fortalt (Vestad & Alme, 2002, 

s. 92). Setningen «også USA må ta imot sin andel kvoteflyktninger», fra en nyhetsartikkel 

forutsetter at leseren forstår hva en kvoteflyktning er. Det er naturlig å anta at barn i mange 
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tilfeller sliter med inferensen når de ser eller leser nyheter for voksne. Inferens vil alltid bli 

brukt i en vis grad, det interessante er å se hvordan barnenyhetene bruker det i forhold til 

voksennyhetene. Det motsatte av inferens er redundans, altså «informasjon som strengt talt 

ikkje er nødvendig» (Vestad & Alme, 2002, s. 90). Redundans er overflødig informasjon, som 

kan komme til nytte for å tydeliggjøre et budskap. Den vanligste formen for renundans er 

gjentagning av det samme ordet, eller ord med samme betydning. Barnenyheter kan dermed 

ha nytte av bruken av redundans for å tydeliggjøre det som kan være komplisert. 

Jeg vil undersøke i hvilken grad redaksjonene tar i bruk disse virkemidlene, og bruke en 

lesbarhetsindeks, som kan gi en indikasjon på vanskelighetsgraden i en tekst (liksen). Liksen 

kontrolleres med et regnestykke bestående av antall ord, setninger og lange ord i teksten 

(Vestad & Alme, 2002, s. 168f). Jeg vil videre beskrive metodene i denne studien i neste 

kapittel. 
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3 METODE 

Det er mange veier inn i forskning på nyheter. Tradisjonelt er det delt inn i tre ulike studier av 

nyheter; «studier av produksjon, av resepsjon og av innhold» (Waldahl et al., 2009, s. 24). 

Denne studien ønsker å kartlegge nyhetsbildet for barn, og da er det vesentlig å studere 

innholdet i nyhetene. Innholdsanalyser av tekstene er interessante fordi det er «gjennom 

tekstene mediene utøver sin makt, påvirker holdninger, formidler kunnskap og gir 

underholdning og gleder av mange slag» (Østbye et al. 2002, s. 62f). Derfor har denne formen 

for analyser vært en sentral del av medieforskningen. Nyhetstekster rettet mot barn er det 

derimot få forskere som har studert. Det er viktig å ha innsikt i hvordan tekstene formidler 

kunnskap, informasjon og underholdning, fordi barn har et mindre utviklet kritisk blikk og 

mindre bakgrunnskunnskap til å kunne se nyheter i et større perspektiv. Det er flere måter å 

utføre innholdsanalyser. Ulike metoder kan gi innsikt i forskjellige aspekter ved nyhetene. Jeg 

har derfor ikke begrenset meg til kun én metode, men studert tekstene både kvantitativ og 

kvalitativt, og utført kvalitative intervjuer med redaksjonene. Som ordene antyder handler 

kvantitative metoder om tall og mengder, og er egnet til å studere et bredt område (Grønmo, 

2016, s. 22), mens kvalitative metoder brukes til å se nærmere på studieobjektets kvalitet og 

detaljer (Østbye et al., 2002. s. 275). I dette kapittelet vil jeg beskrive de metodiske 

tilnærmingene som er brukt til nyhetsbildet for barn og avslutningsvis drøfte studiens kvalitet.  

3.1 Refleksjon rundt metodetriangulering 

Når flere metoder blir brukt for å belyse og besvare problemstillingen i en studie kalles det 

metodetriangulering (Grønmo, 2016, s. 67). En slik tilnærming er brukt for å få en bedre 

innsikt i nyhetsbildet for barn enn en metode vil kunne gi alene. De ulike metodene veier opp 

for begrensningene de enkelte metodene har, ettersom de kvantitative og kvalitative metodene 

er komplementære (Grønmo, 2016, s. 24). Medieforskeren Roger Silverstone skiller mellom 

hva og hvordan i tekstene (Østbye et al., 2002, s. 63). Her brukes begrepet tekst slik det blir 

brukt i medievitenskapen, hvor tekst er «alle uttrykksformer, også stillbilder levende bilder og 

musikk». (Østbye et al., 2002, s. 66). Det vil si at begrepet omfatter innholdet i Junior og i 

Supernytt. Hva nyhetenes innhold består av har jeg undersøkt ved å telle antall tilfeller av 

ulike aspekter, som sjanger, tema og kildebruk, i et bredt utvalg tekster. De kvantitative 

resultatene gir en oversikt over nyhetsbildet, som er nødvendig grunnet liten kunnskap på 

feltet. Samtidig får jeg kun kartlagt de delene av nyhetene som kan telles, måles og observeres 

i den kvantitative innholdsanalysen (Berger, 2015, s. 26ff).  
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For å kompensere for disse begrensninger har jeg undersøkt et utvalg nyheter med kvalitative 

tekstanalyser, en metode som ikke er avhengig av en stram struktur. Det tillot meg å studere 

de aspektene ved nyhetene jeg hadde blitt oppmerksom på, under den kvantitative tellingen, 

men som ikke lot seg dokumentere med tall. Med en kvalitativ metode fikk jeg også studert 

hvordan tekstene er tilpasset barn. På den måten kunne jeg bygge videre på innsikten og 

resultatene fra den kvantitative analysen.  

Tidligere forskning har vist at redaksjonenes meninger om målgruppen er avgjørende for 

hvordan nyhetsbildet blir (Matthews, 2010). Jeg har derfor intervjuet en representant for 

begge redaksjonene. Kvalitative intervjuer er «godt egnet til å få innsikt i informantenes egne 

erfaringer, tanker og følelser» (Dalen, 2004, s. 15). Intervjuene vil kunne vise om 

redaksjonenes tanker samsvarer, og forklarer noen av mine funn.  Ettersom intervjuene er 

gjort på et senere tidspunkt enn analyseåret gir de også en pekepinn på om tendensene 

analysen viser er gjeldene i dag. Disse tre metodene vil til sammen gi en mer allsidig 

belysning og helhetlig forståelse av nyhetsbildet for barn (Grønmo, 2016, s. 24; Berger, 2015, 

s. 31). Jeg vil beskrive nærmere hvordan jeg har gått fram med de ulike metodene. 

3.2 Kvantitativ innholdsanalyse 

Ettersom jeg ønsket en oversikt over innholdet i Juniors papiravis og Supernytts TV-sending 

utførte jeg først den kvantitative innholdsanalysen. Hensikten var å finne relevant informasjon 

om nyhetsbildet (Grønmo, 2016, s. 213), og da var det ønskelig med et stort utvalg 

analyseenheter. I prinsippet er denne metoden godt egnet til å skape en bred forståelse for 

studiefenomenet, fordi forskeren kan gjøre en statistisk generalisering ut ifra et analysert 

utvalg (Østbye et al., 2002, s. 239). I realiteten begrenses ofte muligheten for generalisering 

av et misforhold mellom hva man ønsker å studere, og hva som lar seg gjennomføre med 

tanke på ressursbruk og tid. 

Jeg har begrenset den kvantitative innholdsanalysen til å omfatte ett år, fra september 2014 til 

september 2015, og for å gjøre undersøkelsen håndterbar har jeg undersøkt en uke per måned
3
. 

Dette gir tolv analyseuker, som til sammen vil gi innsikt i hvordan nyhetsbildet for barn var i 

analyseåret, og gjøre det mulig å sammenligne innholdet i de to mediene. De tolv ukene er 

strategisk valgt (Østbye et al., 2002, s. 222). Ved å fordele analyseukene over et helt år får jeg 

et mer nyansert bilde ved at hendelser som dominerer nyhetsbildet i enkelte perioder ikke 

                                                 
3
 Juniors siste eksemplar per måned er analysert, og Supernytts sendinger uka før. 
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påvirker materialet i stor grad. Hadde jeg eksempelvis valgt en uke, eller en måned, så kunne 

dagsorden påvirket materialet. Analyseukene er også valgt med tanke på deadline. Det vil si at 

Supernytts sendinger er fra samme uke som Juniorutgaven ble trykt
4
, som gjør det mulig å 

sammenligne nyhetsutvalget i mediene. Sakene i ukene som er utelatt fra denne undersøkelsen 

kan selvfølgelig variere fra forskningsresultatet, men jeg mener at materialet med totalt 628 

analyseenheter vil kunne si noe om hvordan nyhetsbildet for barn så ut dette året, og danner et 

godt grunnlag for statistisk generalisering for dette året (Grønmo, 2016, s. 110).  

For å sikre at jeg får med alle aspektene ved nyhetsbildet har jeg inkludert alt innholdet i 

Supernytts TV-sending og alt innholdet i Juniors papiravis, med få unntak. Det eneste som er 

unnlatt fra undersøkelsen er sidene i Junior som består av matoppskrifter eller «grubliser og 

vitser», altså quizer, kryssord og tegneseriestriper. Analyseenhetene, altså de objektene jeg 

har undersøkt, består dermed av hver enkelt tekst i Junior, med unntak av de teksttypene som 

er nevnt over, og hvert innslag i Supernytts TV-sending. Innsamlingen av dataen ble gjort i 

analyseprogrammet SPSS. Hvilke opplysninger jeg har registrert fra hver enhet, variablene, 

og hvilke svaralternativer jeg har, verdiene, står i den vedlagte kodeboka. Jeg vil allikevel 

beskrive hvordan jeg har gått fram for å lage kodeboka. 

3.2.1 Definering av kodeboka  

Det første jeg gjorde var å bruke tid på å utforme kodeboka. Fordi kvantitative undersøkelser 

er avhengig av en stram struktur, er det viktig at kodeskjemaet, med alle variabler og verdier, 

er godt utarbeidet før registrering av data gjøres. Dette er fordi alle enheter, i dette tilfellet 

tekstene, «i prinsippet skal behandles på samme måte» (Grønmo, 2016, s. 145). 

Å spesifisere de egenskapene jeg skal undersøke i tekstene, variablene, er en viktig del av 

utformingen av kodeskjemaet. Det som undersøkes i denne studien er nyhetsbildet for barn. 

«Nyhetsbilde» er et flerdimensjonalt og komplekst begrep. For å kunne beskrive nyhetsbildet 

ved hjelp av en kvantitativ analyse var det nødvendig å dekomponere begrepet til «fruktbare 

dimensjoner» av begrepet, her kalt variabler (Grønmo, 2016, s. 128). Mine 17 variabler skal 

belyse de mest relevante aspektene i nyhetsbildet. For eksempel er to av variablene «tema» og 

«størrelse». Det vil si at for hver analyseenhet registrerer jeg hvilket tema teksten tar opp, og 

hvilken størrelse det er på teksten, i tillegg til en rekke andre variabler beskrevet i kodeboka. 

Disse to variablene er konstruert for å kunne svare på hvilke temaer som dominerer i 

                                                 
4
 Med unntak av de to analyseukene som falt på Supernyttredaksjonens ferier. Dataen fra juli består kun av 

Juniors innhold, fordi Supernytt ikke hadde sendinger denne måneden. Dataen fra desember er fra to ulike uker. 



33 

 

Supernytt og Junior, som er en av studiens underordnede problemstillinger. Andre variabler er 

konstruert for å svare på hvordan barn blir synliggjort og hvordan innholdet er tilpasset. 

Resultatene fra alle variablene vil kunne vise forskjeller på nyhetsbildene i Supernytt og 

Junior, fordi jeg registrerer media som en egen variabel, hvor Supernytt og Junior er 

svaralternativer, altså verdier.  

Innen hver variabel har jeg definert flere verdier. Verdiene er valgmulighetene jeg har når jeg 

skal registrere (kode) dataen. Koding vil si at jeg registrerer data fra analyseenhetene i 

kodeskjemaet ved å merke av hvilke variabler og verdier som er relevante (Grønmo, 2016, 

s.213). Verdiene er valgt slik at «de er innbyrdes eksklusive og samlet sett uttømmende» for 

variabelen (Grønmo 2016, s. 129). For eksempel har jeg innen variabelen størrelse, verdiene 

liten, medium og stor, som dekker alle de ulike størrelsene en analyseenhet kan ha. Fordi disse 

verdiene ikke kan endres underveis er det viktig at de er godt gjennomtenkt, slik at det alltid 

er et passende svaralternativ å krysse av. Jeg hadde derfor en forsøksuke hvor jeg utbedret og 

forbedret kodeboka ved å legge til, eller endre, variabler og verdier der det var nødvendig. I 

enkelte tilfeller kan det diskuteres hvor mange verdier man skal operere med. Under 

variabelen «kilde» har jeg operert med et enkelt skille mellom mann, kvinne, gutt og jente. 

Jeg kunne holdt meg til to alternativer; voksne og barn. Eller, jeg kunne beskrevet kildene 

ytterligere med for eksempel yrkeskategorier, men slike kategorier kunne gjort resultatene 

mindre tydelige. For å besvare undersøkelsens problemstilling var dette den mest relevante 

inndelingen. I flere variabler har jeg lagt til verdien «vet ikke», for å unngå at valg av verdier 

skulle påvirke analysen, ved at jeg følte meg tvungen til å bruke en verdi. Hver av verdiene er 

tilegnet et tall som representerer verdien, slik at kodingen kunne bli utført i det nominale 

datasystemet SPSS. Eksempelvis står tallet 1 for stor, 2 for medium og 3 for liten under 

variablene størrelse.  

Ettersom denne metoden etterstreber objektivitet (Berger, 2015, s. 273) har jeg definert 

tydelig kriterier for de ulike verdiene. For eksempel er verdiene gutt og jente operasjonelt 

definert som personer under 18 år (i de fleste tilfellene var de flere år yngre), og mann og 

kvinne som eldre enn 18 år. Hver variabel og verdi er operasjonelt definert (Grønmo 2016, s. 

252), det vil si at jeg har definert hva slags informasjon som trengs å studeres for hver 

variabel, og hvilke kriterier som avgjør hvilken verdi analyseenhetene havner i. Disse 

spesifiseringene er viktig fordi enkelte av variablene, som sjanger, tema og funksjon i 

utgangspunktet er åpne for subjektive tolkninger. De operasjonelle definisjonene sikrer at 

enhetene blir behandlet likt, noe som styrker resultatenes kvalitet. Tanken er at 
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analyseresultatene ikke skal være påvirket av meg som forsker, slike at en annen forsker vil 

kunne ta i bruk skjemaet på et annet enhetsutvalg. Eventuelle endringer i resultatene skal i så 

fall skyldes utvalget og ikke kodeskjemaet. For eksempel kan en annen forsker ha en annen 

definisjon enn meg på hva som regnes som en stor sak, derfor har jeg operasjonelt definert 

stor som over en halv side, eller mer enn to minutter. Den operasjonelle definisjon av verdiene 

og variablene er beskrevet i den vedlagte kodeboka, som jeg har fulgt nøye, for å sikre at alle 

enhetene ble behandlet likt (Grønmo 2016, s. 145). Jeg vil derfor ikke bruke mye plass på å 

beskrive de ulike variablene og verdiene her, men ønsker å utdype to av variablene som kan 

være åpne for subjektive tolkninger, tema og funksjon.   

En tekst kan ha flere temaer og funksjoner, i disse variablene er det hovedfunksjonen og 

hovedtemaet jeg er ute etter. Hovedtemaet er det som er viet mest plass i teksten, og som regel 

temaet i overskriften og ingressen. Fordi hovedtemaet i enkelte tilfeller kan være vanskelig å 

vurdere, har jeg åpnet for muligheten til å registrere tre temaer i hver tekst. I de fleste 

enhetene holdt det med å registrere ett eller to temaer. Variabelen «tema» kunne hatt et 

uendelig antall verdier. Når jeg skulle definere verdiene brukte jeg funn fra tidligere forskning, 

for å kunne se om temaer som tidligere har dominert i barnenyhetene, som klima og dyr, 

fortsatt er gjeldene i dag. Ettersom det er vanskelig å vurdere størrelsen på begreper vil 

enkelte verdier dominere i resultatet, fordi de rommer mer enn andre. Der jeg ser at dette er 

tilfellet vil det bli påpekt i analysen. For eksempel ser jeg i ettertid at temaet sport/fritid med 

fordel kunne vært delt inn i to verdier, og kjendis kunne vært lagt inn som en egen verdi for å 

ytterligere beskrive nyhetsinnholdet. Begrensninger er nødvendig for å få oversiktlige 

resultater. Et høyt antall verdier vil kunne gi en bredere innsikt i hva nyhetene handler om, 

samtidig kan det gjøre det vanskeligere å skille mellom de ulike verdiene. I dette tilfellet ente 

jeg opp med totalt tretten mulige valg av temaer for å beskrive enhetene, noe jeg mener er 

utfyllende for variabelen tema. I analysen valgte jeg å slå sammen verdiene juss og 

kriminalitet/ulykke til «kriminalitet/ulykke», fordi det var utfordrende å skille mellom 

verdiene i kodingen da de var for like.  

Tidligere forskning har vist at nyheter for barn har hatt flere funksjoner utover det å informere 

mottakerne. Derfor har jeg registrert sakens tilsynelatende formål som en egen variabel. 

Tidligere bar nyheter for barn preg av en undervisningsagenda (Hake 2006, s. 58), har den 

forsvunnet fra dagens nyheter? Forskning viser også at engelskspråklige nyheter for barn 

består av mye underholdning (Matthews, 2009ab, Buckingham, 2000a). Denne empirien 

danner bakgrunn for å vurdere barnenyhetenes funksjoner, slik det kommer fram av tekstene. 
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Jeg har definert fire verdier. Informerende saker er fremstilt som en nyhetshendelse som 

forteller hva som har skjedd, når, hvor og hvordan. Forklarende saker bruker mye plass på å 

opplyse om hvorfor en nyhet har skjedd eller skjer. Mens funksjonen å gi kunnskap brukes om 

saker som inneholder elementene over, men som ikke viser til en nyhetshendelse og dermed 

fremstår mer undervisningsorientert. Underholdene saker brukes også om lite aktuelle saker, 

men som i motsetning til å gi kunnskap, inneholder mange underholdende elementer, som 

musikk og grafikk. Denne variabelen vil altså gi et innblikk i hva slags type innhold 

nyhetsbildet for barn består av. 

3.3 Kvalitative intervjuer 

For å få et innblikk i hva redaksjonene selv tenker rundt nyhetsbildet har jeg gjort kvalitative 

intervjuer. Valg av informanter falt på de som hadde ansvar for innholdet i redaksjonene, 

redaktør for Aftenposten Junior, Guri Skedsmo, og prosjektleder i Supernytt, Frank Sivertsen. 

Tidligere forskning har vist at redaksjonsansattes meninger om barn kan forme nyhetsbildet. 

Selv om disse representerer redaksjonene, har de også sine subjektive meninger, ettersom 

«meningssammenhengene informantene eller aktørene skaper og påviser, er knyttet til hvert 

enkelt individ» (Dalen, 2004, s. 101). Hadde jeg intervjuet flere redaksjonsansatte kunne jeg 

fått et mer nyansert bilde, men også her var det nødvendig med begrensninger grunnet 

studiens omfang. Informantene har vesentlige roller i redaksjonene, og besitter god innsikt og 

lang erfaring som jeg fikk kjennskap til gjennom intervjuene. Jeg valgte å gjøre 

forskningsintervjuene etter at jeg hadde kodet det meste av materialet, men før jeg hadde 

begynt på å se nærmere på analysen. Jeg ønsket en god innsikt i mediene, og en 

«forforståelse» av materialet. Ettersom «Bevissthet om egen førforståelse gjør forskeren mer 

sensitiv når det gjelder å se muligheter for teoriutvikling i eget intervjumateriale» (Dalen, 

2004, s. 18). 

Under intervjuene er det brukt lydopptaker, slik at jeg i analysen kunne gå tilbake til 

transkripsjonen og studere i detalj det informantene fortalte, og ikke bare basere analysen på 

det jeg husket, eller hadde notert (Berger, 2015, s. 195). Det var viktig for meg å forsøke å 

unngå at informantenes svar var påvirket av meg. Derfor stilte jeg åpne spørsmål som ikke 

ledet informantenes svar (Brennen, 2013, s. 33). Jeg valgte å gjøre intervjuene «semi-

strukturerte» (Dalen 2004, s. 29), og forberedte konkrete spørsmål rundt temaer jeg ville ta 

opp, samtidig var jeg åpen for å legge til nye spørsmål underveis i intervjuet. Dette gjorde 

meg mer åpen for uforutsette innfallsvinkler og temaer som informanten tok opp.  



36 

 

3.4 Presentasjon av resultatene  

Redaksjonenes tanker følger presentasjonen av de kvantitative funnene i analysekapittelet. 

Resultatene fra den kvantitative analysen vises med grafer og tabeller i analysen. I mange 

tilfeller setter jeg ulike variabler opp mot hverandre, for å få en bedre forståelse for hva 

nyhetsbildet består av. Funnene blir utdypet ved bruk av mine egne kommentarer som er 

notert under kodingen, i en egen variabel i kodeskjemaet. Slik at analysen også viser aspekter 

som ikke har blitt registrert i et numerisk system.  

I analysen av nyhetsbildet har det vært interessant å se om de tendensene jeg fant gjaldt for 

nyheter generelt, eller om de skiller barnenyhetene fra «voksen»-nyheter. For å begrense min 

egen kvantitative innsamling har jeg støttet meg til tidligere forskning på dette feltet. I tillegg 

har jeg tatt stikkprøver med søkemotoren Retriever på nøkkelord, for å få en antydning på om 

enkelte av barnenyhetene også var dekket i de «voksnes» nyhetsagenda. Det kan diskuteres 

om tidligere forskning er likt nok utført til å kunne brukes som sammenligning (Østbye et al., 

2002, s. 39f), fordi datagrunnlag, variabler, og tolkninger kan variere fra undersøkelse til 

undersøkelse. Ved valg av andres undersøkelser har mine kriterier, i tillegg til validitet, vært 

nærhet i tid til egen innsamling og sammenlignbare variabler. Hågvar (2016) gjorde en 

kvantitativ undersøkelse hvor han behandlet samtlige tekster i de tre riksavisene, Dagbladet, 

VG og Aftenposten en dag i 2012 og en dag i 2013. Hans totale materiale er på 1245 tekster, 

og hans formål var å sammenligne nyhetenes papir og nettutgaver, men for å kunne gjøre 

sammenligningen mulig har jeg forholdt meg til de tekstene han definerte som nyheter i 

avisens papirutgaver, totalt 168 tekster. For å sammenligne med TV-nyheter bruker jeg 

Waldahl, Bruun Andersen og Rønningens studie (2009) av NRK og TV2s nyhetene. Jeg 

bruker deres nyeste tall, fra 2007, da det er det nærmeste jeg kommer min egen data.  

Resultatene gir en god oversikt som brukes til å besvare de underordnede problemstillingene, 

som er konstruert for å gi svar på hvordan nyhetsbildet for barn ser ut. Derimot får jeg ikke 

gått i detalj på hvordan språket og formen er tilpasset målgruppen, dette blir undersøkt 

nærmere kvalitativt.  

3.5 Multimodal diskursanalyse 

For å ytterligere beskrive hvordan barnenyhetenes innhold er tilpasset målgruppen, bruker jeg 

kvalitative tekstanalyser, nærmere bestemt multimodiale diskursanalyser. Det jeg studerer 

kvalitativt er diskursen, som er måten en historie er fortalt med språk og bilder (Grossberg, 
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Wartella, Whitney, Wise 2006, s. 174). Utvalget er to nyheter fra det kvantitative 

datamaterialet som er presentert i både Supernytt og Junior. Å ta utgangspunkt i fellessakene 

er et strategisk valg (Grønmo, 2016, s. 103f), fordi nyheter som går igjen i flere medier kan 

oppleves som viktige, og gjennom fellesnyhetene blir forskjeller og likheter tydeligere 

(Waldahl et al., 2009, s. 105).  

Det er viktig å ha et klart fokus i analysen, fordi selve analysen gir rom for stor fleksibilitet i 

gjennomføringen (Grønmo, 2016, s. 176). Den første nyheten som studeres med 

diskursanalyse handler om et vulkanutbrudd, og er valgt fordi den fremstår likt presentert som 

i andre medier. For å se hvordan diskursen er tilpasset barn sammenligner jeg med 

nyhetshistoriens fremstilling i NRK Nyheter og Aftenposten. Sammenligningen vil vise 

enderinger i språk og form, og informasjon som ikke er tilstede i teksten, noe som er 

interessant å undersøke fordi det sier noe om hvilke ideologier som ligger bak teksten 

(Brennen 2013, s. 202). Den andre nyheten handler om overgrep mot barn. Den er valgt som 

et eksempel på hvordan Supernytt og Junior kan ha forskjellige måter å presentere innholdet. I 

analysen studeres bruken av episodiske og tematiske rammer (Iyengar, 1991, s. 14). 

I arbeidet med analysen støtter jeg meg til deler av Vestad og Almes loddrette analysemodell 

(Vestad & Alme, 2002, s. 169ff), som gjør rede for ulike faktorer som preger 

tekstutformingen og formidlingen, spesielt ordbruk og presentasjonsrammer. Funnene vil vise 

hvordan språk og rammer blir brukt til å forenkle nyhetene, og hvordan teksten snakker til 

barn. Språkets vanskelighetsgrad måler jeg blant annet ved å se på lengden på setningene og 

ordene, og regne ut lesbarhetsindeksen, liksen, i teksten (Vestad & Alme, 2002, s. 168f).   

3.6 Kvalitet 

Datamaterialets kvalitet handler om hvor godt egnet materialet er til å belyse 

problemstillingen. Styrken i denne studien er, som beskrevet over, at den tar i bruk metode 

triangulering (Grønmo, 2016, s. 68). De tre metodene gir utfyllende informasjon om 

nyhetsbildet, og kompenserer for de enkelte metodenes svakheter. Jeg vil videre vurdere 

kvaliteten i de ulike metodene ved å ta i bruk de to kriteriene reliabilitet og validitet. 

Førstnevnte vurderer hvor pålitelig materialet er (Østbye et al., 2002, s. 40), mens sistnevnte 

handler om hvor godt dataen svarer på problemstillingen. 

Validitet handler om relevansen til resultatene i lys av problemstillingen (Østbye et al., 2002, 

s. 39). Det vil si at metoden og dataen skal svare på det jeg ønsker å undersøke (Grønmo, 
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2016, s. 241). Utvalget av enheter og informasjonstyper som er beskrevet har mye å si for 

validiteten. Høy validitet forutsetter «at hvert begrep er operasjonelt definert på en måte som 

er treffende og dekkende for det teoretiske innholdet av begrepet» (Grønmo, 2016, s. 252). 

Begrepet barnenyheter, som er en del av problemstillingen, er et vesentlig begrep i denne 

analysen og dersom min operasjonelle definisjon ikke dekker alle de ulike aspektene i 

begrepet så vil innholdsvaliditeten regnes som lav (Grønmo, 2016, s. 252). Av den grunn har 

jeg, som tidligere beskrevet, utvidet begrepet til å inkludere all teksten i Supernytt og Junior, 

med unntak av matoppskrifter, tegneserier, kryssord og quizer. De tidløse tekstene er en del 

av den redaksjonelle prioritering, gjennom valg av hvilke leserspørsmål de trykker og svarer 

på, og hvilke temaer de lager faktaartikler om. Dersom jeg hadde utelukket disse tekstene, 

grunnet deres manglende tradisjonelle nyhetskriterier ville jeg mistet en stor del av bildet 

avisa gir av verden, noe som kunne resultert i lav validitet. At jeg ytterligere beskriver 

nyhetsinnholdet og presentasjonen med kvantitative analyser styrker validiteten til studien 

(Østbye et al., 2002, s. 40).  

At intervjuene ble utført i ettertid viste seg også å by på utfordringer for validiteten, spesielt 

intervjuet med Sivertsen i Supernytt som ble utført vinteren 2017. Det jeg ikke hadde forutsett 

var store endringer i programmet og nyhetsbildet, som en følge av at Supernytt byttet 

opptaksstudio høsten 2016. Sivertsens svar beskriver derfor i stor grad det «nye» mediebildet, 

og ikke nyhetsbildet slik det var i analyseåret som studeres her. Meningskonstruksjonene i 

intervjuet må sees i relasjon til «situasjonen informanten befinner seg i» (Dalen 2004, 101), 

og at informanten befant seg i en «ny» situasjon ble jeg oppmerksom på helt i begynnelsen av 

intervjuet. Her hadde jeg stor fordel av å kunne stille oppfølgingsspørsmål, for å undersøke 

om svarene viste en endring fra analyseåret, eller en kontinuitet i nyhetsbildet. Ettersom jeg 

vurderer intervjuet som svært preget av konteksten blir det ikke brukt til å beskrive 

analyseåret, som tidligere tenkt. Derimot har det vært en nyttig referanse til å se om mine funn 

er gjeldene i dag, noe som blir diskutert i analysekapittelet.  

Reliabiliteten handler om å ha tillitten til meg som forsker, metodene jeg har brukt og 

resultatene mine (Grønmo, 2016, 240f). Jeg har allerede beskrevet hvordan jeg utarbeidet, 

forbedret og fulgte kodeboka for å sikre at det ble et stabilt system som i seg selv ikke ble 

grunn til variasjoner i dataen. Et stabilt system styrker reliabiliteten i studien (Grønmo, 2016, 

s. 241). En annen styrke i studien er at jeg har utført all kodingen alene, noe som minimerer 

sannsynligheten for at tolkningene varierer. Allikevel har jeg etterkontrollert kodingen med 

test-retest-metoden (Grønmo, 2016, s. 245), ettersom koding ble utført over lengre tid. 
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Retesten av et utvalg på ti enheter, som ble kodet i begynnelsen av innsamlingen, viste at to 

av tema-verdiene var ustabile. Miljø og natur/klima var ikke godt operasjonelt definert, noe 

som førte til at verdiene ble brukt om hverandre. Jeg endret derfor verdiene til natur/vær og 

miljø. Førstnevnte inkluderer saker om værforhold og naturkatastrofer, mens sistnevnte 

inneholder andre miljøutfordringer, som for eksempel forurensing. Deretter kodet jeg denne 

variabelen i de gjeldende tekstene på nytt, for å sikre et stabilt system og øke reliabiliteten.  

I de kvalitative metodene er ikke reliabiliteten mulig å beregne på samme måte, fordi disse 

metodene endres underveis og derfor ikke kan systematisk etterprøves. Her er det grepene jeg 

har tatt under analysen som styrker reliabiliteten. De kvalitative metodene åpner også for 

subjektive tolkninger, og forskere har blitt beskyldt for å lese ting inn i teksten som ikke er 

der (Berger, 2015, s. 26f). Derfor har jeg forsøkt å utføre transparente tekstanalyser hvor jeg 

er åpen om mine metoder og tolkninger, og nøye med å referere til de elementene som 

studeres. Jeg legger ved de tekstene som er studert kvalitativt. For å sikre at jeg ikke har 

misforstått informantene har jeg brukt lydopptaker og gitt informantene en sitatsjekk, for å 

unngå feiltolkninger i oversettelsen av samtalen til skrift (Østbye et al., 2007, s. 186f).  

Det er viktig å være åpen om metodiske valg, samt styrker og svakheter i studien. Ved å 

redegjøre for mine metoder gis andre forskere mulighet til å bruke mine funn i videre 

forskning på feltet. Denne studien er ikke ment for å generalisere utover nyhetene i Junior og 

Supernytts sendinger fra høsten 2014 til høsten 2015. Studien kan bidra til bedre innsikt i hva 

barnenyhetsbildet bestod av, og inspirere til ytterligere forskning på feltet. Mine tre metoder 

danner til sammen et godt innblikk i barnenyhetene slik de så ut i analyseåret, noe som kan 

danne grunnlag for videre forskning.   
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4. ANALYSE 

 

Hvordan ser nyhetsbildet for barn ut? Det vil bli drøftet i dette kapittelet hvor jeg presenterer 

og analyserer hovedfunnene fra den kvantitative analysen av Junior og Supernytt, og utfyller 

med redaksjonenes meninger om innholdet. Her representert med prosjektleder (redaksjonell 

leder) i Supernytt Frank Sivertsen og redaktør for Junior Guri Skedsmo. Analysen gjør rede 

for nyhetsåret september 2014 - september 2015, og enkelte endringer etter den tid. I 

presentasjonen av funnene tar jeg utgangspunkt i de fire underordnede problemstillingene til 

studien.  

Først gjør jeg rede for tematikken i mediene. Hvilke temaer som ble mest og minst prioritert, 

både som hovedsaker og i det totale innholdet, viser hva slags type innhold nyhetsbildet 

bestod av. Den tematiske prioriteringen av antall saker og størrelse er vesentlig for resultatet 

av nyhetsbildet. Med utgangspunkt i fellessakene beskriver jeg hva det tematiske innholdet 

bestod av, og i hvilken grad barnenyhetene gjenspeilet det øvrige nyhetsbildet. Den tematiske 

miksen er resultatet av redaksjonens tanker om den forestilte målgruppen som blir drøftet 

avslutningsvis i denne delen.  

Synliggjøring av barn er det neste jeg tar for meg. Her er det flere spørsmål som må besvares. 

Hvor stor andel av sakene omhandlet barn? Hvor og når var barn selv kilder og hvordan ble 

de fremstilt? Og, i hvilke typer saker ble de synliggjort? For å besvare disse spørsmålene tar 

jeg utgangspunkt i funnene fra den kvantitative analysen. 

De neste punktene jeg tar for meg handler om tilpassing til målgruppen. Aktualitet, sjangere 

og visuelle uttrykk blir diskutert med utgangspunkt i de kvantitative funnene og utdypet med 

redaksjonenes egne tanker. Det samme gjelder det neste punktet, funksjoner. Her tar jeg for 

meg den kvantitative inndelingen av informasjon, forklaring, kunnskap og underholdning, og 

utfyller med redaksjonenes meninger om hvilke funksjoner innholdet har. Avslutningsvis 

beskrives hvordan nyhetene for barn ble valgt og konstruert etter en tett dialog med 

målgruppen. 

Den siste delen av dette kapittelet består av kvalitative analyser av to nyheter som ble 

presentert i begge mediene. Disse analysene vil nærmere beskrive hvordan sakene ble 

tilpasset til målgruppen. Den første saken handler om et vulkanutbrudd i Chile. Her vil jeg 

sammenligne presentasjonen i mediehusene barnenyhetene tilhører, for å kunne se hvordan 
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nyhetene endres når de blir presentert for barn. Den andre saken er løst på forskjellige måter 

hos de to nyhetsprodusentene. Analysen viser forskjellene på presentasjonene i Supernytt og 

Junior. Forskjeller og ulikheter mellom de to mediene vil også være synlig underveis i hele 

kapittelet, både med tanke på prioritering av temaer, synliggjøring av barn og videre tilpassing 

til målgruppen.   

4.1 Tema 

Temaene i mediene sier noe om redaksjonenes prioriteringer, og viser hva mediene presente-

rer (Allern, 2001). Det var flere likheter i antallet saker om hvert tema i mediene, som grafen 

under viser. «Sport og fritid», «kultur» og «dyr» var de mest dekte temaene i begge mediene. 

Videre hadde Supernytt og Junior en middels dekning av samfunnsorienterte temaer, samt få 

saker om «bistand», «miljø» og «kriminalitet og ulykker». Videre blir det gjort rede for inn-

holdet i de ulike temaene i Supernytt og Junior.  

   
 Figur 4.1: Hovedtemaer fordelt på antall saker 
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4.1.1 Flest saker innen enkle temaer 

Grafen på forrige side er basert på variabelen tema nummer en i tekstene, og behandler teks-

tene som om de bun handler om én ting. Medregnet tre mulige temaer i hver sak var fortsatt 

«sport og fritid» og «kultur» de største i mediene. Spesielt i Supernytt sin dekning skilte 

«sport og fritid» seg betydelig ut ved å utgjøre hele 29 prosent av sakene. I Junior var det en 

jevnere fordeling av temaer, hvor «sport og fritid» utgjør det største med 20 prosent. «Kultur» 

utgjorde 14 prosent av sakene i begge mediene. Det kan være flere årsaker til at disse temaene 

hadde flest saker i begge mediene.  

Det kan være barnenyhetenes måte å signalisere at de skiller seg fra «voksen»-nyheter 

alvorlige innhold. Politikk og sosiale spørsmål var det desidert mest dekte temaene i TV-

nyhetene i 2007 (Waldal et al., 2009). Dette samsvarer med en ide om at barn må lokkes til å 

se på nyheter, fordi de ikke føler en forpliktelse til å følge med på nyheter (Buckingham, 

2000a, s. 35). At Junior og Supernytt hadde flest hovedoppslag om «sport og fritid», bekrefter 

denne antagelsen.  

 

 

Hovedoppslag vil her si at saken har forsidehenvisning, eller er annonsert i sendingens 

headlines. De sakene som blir annonser i starten av sendingen eller på forsiden av avisa er et 

signal om høy prioritert, og de er konstruert for å vekke mottakerens interesse for innholdet i 

Figur 4.2: Tematisk fordeling på forsidene i Junior Figur 4.3: Tematisk fordeling i Supernytts headlines 
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avisa eller sendingen (Waldal et al., 2009, s. 97). Samtidig viser hovedoppslagene at mediene 

inneholder andre temaer. Dette viser mottakeren at nyhetene også tar opp viktige 

samfunnstemaer, som beskrives i kapittel 4.1.2. At hovedoppslagene i barnenyhetene bestod 

av en betydelig andel sport og fritid er et tegn på at redaksjonene mener disse sakene 

appellerer til målgruppen (Matthews, 2010), og et signal om at mediene er tabloide (Allern, 

2001). En sammenligning med Hågvars undersøkelse viser at tematiske dekningen i Supernytt 

og Junior ikke skiller seg nevneverdig ut fra papiravisene, med tanke på de lette temaene. 

Riktignok hadde papiravisene i hans undersøkelse en noe høyere andel politikk, men sport, 

kriminalitet og kultur ble høyest prioritert (Håvard, 2016, s. 176). Det vil si at barns nyheter 

på TV og i avisa har en tematisk prioritering mer lik «voksen»-avisene enn «voksen»-TV-

sendingene, som inneholdt mer politikk. Temaene «sport og fritid» og «kultur» er vide, alt fra 

barns fritidsaktiviteter til idrettsarrangementer, og kulturelle begivenheter i inn- og utlandet, 

noe som i seg selv øker omfanget av dekningen de får. Et fellestrekk var lett forståelig saker 

som ikke krevde grundige forklaringer. De enkle sakene kan appellere til målgruppen på flere 

måter.  

Barn kan identifisere seg med de sakene som handler om andre barns fritidsaktiviteter. I 

Junior hadde barn tydelige stemmer i sport og kultur reportasjene, og i «Slik lever jeg»-sakene, 

som er intervjuer med barn som bor i et annet land. Mange av reportasjene samsvarte med 

Matthews personalising teori (2008, s. 9ff), med fokus på et barn som forteller om sin egen 

aktivitet, som i mange tilfeller ikke er en av de mest vanlige fritidsinteressene i Norge. I 

datamaterialet var det eksempelvis en gutt som spilte amerikansk fotball, en jente som drev 

med cheerleading og en jente som kjørte go-kart. I disse tekstene blir leserne kjent med 

aktiviteter fra barns perspektiv. I tillegg til å være aktører, var barnet ofte den eneste stemmen 

i teksten. Supernytt hadde sammenlignbart en reportasje om datter og mor som skulle 

konkurrere i hundekjøring, og en dokumentar som ble viet en hel supernyttsending; «Nora 

drømmer om å bli norgesmester i Cheerleading» (26.03.15). Det var kun to av 

Supernyttsendingene i analyseukene som kun bestod av en kort dokumentar. 

Hendelser og arrangementer preget de lette sakene. Kulturhendelsene var ofte med og for barn, 

som for eksempel MGP Junior og bilderike arrangementer i andre land, for eksempel karneval. 

Uten å ha gjort en nærmere sammenligning med den øvrige pressen kan det antas at mange av 

kultursakene var lite dekt i andre medier. For eksempel hadde Supernytt og Junior en sak om 

tomatfestivalen Tomatina i Spania, og utdeling av bokslukerprisen, to saker som var lite dekt i 

«voksen»-nyheter, viser et Retriever søk på samme periode. Derimot reflekterte 
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sportsnyhetene i større grad den øvrige nyhetsagendaen. Både ski-VM og friidretts-VM falt 

innenfor analyseukene i denne studien. Førstnevnte ga utslag i fem saker i Supernytt og tre 

saker i Junior. Friidretts-VM ble også dekt i begge mediene. Flere av sakene handlet om 

kjente idrettsutøvere, eller artister. Et fellestrekk for disse sakene er at de som regel 

omhandlet unge voksne eller ungdommer. Det unge fotballspillertalentet Martin Ødegaard 

fikk mye medie-oppmerksomhet dette året, også i barnenyhetene. I mitt materiale finner jeg 

fire saker om han, hvor tre av dem var i Supernytt. Ungdomsartisten Isac Elliot var også 

representert i begge mediene, for å nevne noen. Å appellere til målgruppen med kjendiser, er 

noe både Junior og Supernytt gjorde. I avisa ble barn inkluderte i disse sakene som 

journalister, som fikk stille spørsmål til sine idoler. «Junior-journalister" intervjuet artisten 

Isaac Elliot, alpinisten Kjetil Jansrud, syklisten Alexander Kristoff og fotballspilleren Stefan 

Johansen. Supernytt ser på sin side ut til å ha et større antall innslag med kjendiser. 

Programmet tok eksempelvis opp rykter om at bandet One Direction skulle ta pause 

(25.08.15), og informerte om at alpinisten Aksel Lund Svindal var skadet (20.10.14), at 

artistduoen Nico og Vinz var ukas nykommer i USA (24.09.14) og at sangeren «Taylor Swift 

gjorde rent bord på Billboard Music awards» (19.05.15). Et fokus på rykter og kjendiser 

knyttes ofte til en tabloid journalistikk (Allern, 2001, s. 44).  

En stor forskjell mellom de to mediene var antall saker om dyr, et tema som tidligere har vært 

en stor del av barnenyheter grunnet en tenkt appell til målgruppen (Matthews, 2003). Mens 17 

prosent av sakene i Junior omhandlet dyr, gjaldt det samme åtte prosent av sakene i Supernytt. 

Dette skyltes blant annet at to sider hver avisutgave var «Dyrevenn» sider, som bestod av 

ulike informasjonstekster om dyr, samt en spalte hvor en dyrlege svarte på spørsmål, som for 

eksempel «Hvordan sover delfiner?» (30.06.15). Ettersom hoveddelen av disse sakene var 

tidløse faktaartikler, kan det diskuteres om de kan defineres som nyheter. Samtidig er det 

uvisst om barn skiller dette innholdet fra nyhetsstoffet. Mye av stoffet man finner i en avis vil 

bli dekket utenom nyhetssendingene på TV. Uten å ha gjort en nærmere analyse av NRK 

Supers øvrige programtilbud, er det naturlig å anta at en del av stoffet i Junior blir dekket i 

andre programmer en Supernytt. NRK Super programmene Dyrevenn og Newton, har 

muligens liknende innhold som Juniors Dyrevenn-sider og vitenskapssider, sistnevnte kalt 

«Oi! Kult!». Uansett var det også et høyt antall nyheter om dyr i Supernytt, for eksempel en 

sak om «Sjeldene sandkatter født i dyrepark i Israel» (Supernytt 24.08.15). Junior presenterte 

også saker om dyr på sine øvrige sider, som for eksempel reportasjen «Her har dyrene sitt eget 

hotell» (Junior 24.07.15). I hovedsak var innslagene om dyr lette saker, men det var også 
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tilfeller med mer dramatiske historier, som «Pingvinbabyer funnet døde» (Supernytt, 

19.05.15). Den politisk orienterte saken om prøveordning med dyrepoliti ble dekket i begge 

mediene med en kort sak (Supernytt 21.01.15; Junior, 27.01.15). Det var derimot få tilfeller 

av trussel mot dyrelivet, som tidligere dominerte barnenyhetene i England (Matthews, 2003).  

En overvekt av lette temaer tyder på at redaksjonene var opptatt av at barn skal se nyheter de 

liker (Matthews, 2003). Det kom til syne blant annet med Supernytts mange saker om barns 

idoler. Dette kan også reflektere et syn på barn som lite opptatt av nyheter (Buckingham, 

2000a), hvor lette saker er brukt for å lokke barn til å se og lese nyhetene. De lette temaene gir 

mulighet til å integrere lek og underholdning i nyhetene, som beskrives i kapittel 4.5. Et per-

spektiv jeg ikke enda har nevnt er sakenes størrelse, som også sier noe om redaksjonenes prio-

ritet. Saker som er viet mer plass oppleves som viktig, og ulik lengde sørger for variasjon i 

rytme i TV-sendingen (Waldahl et.al., 2009, 94). Når jeg medregner sakens størrelse blir re-

sultatet et annet bilde, som tabellene på neste side illustrerer. Samfunnsorienterte temaer fikk 

mye plass, og var sånn sett en større del av nyhetsbildet enn antall saker tilsier. Dekningen av 

«skole», «helse og sosial», og «politikk» blir beskrevet i neste underkapittel.  

Temaenes størrelse viser et mer komplekst bilde, med større variasjoner mellom Supernytt og 

Junior. Med hensyn til sakenes størrelse er fortsatt «sport og fritid» og «kultur» dominerende 

temaer i Junior, ettersom halvparten av disse sakene er regnet som store, men de er ikke leng-

er de største temaene i Supernytt. I Supernytt er faktisk kultur og dyr de to temaene med flest 

små saker, og sport- og fritidssakene varierer i størrelse. Barnenyhetene dette året innholt 

mange lange saker, som tabellene på neste side viser. Totalt sett var hele 40 prosent av sakene 

regnet som store. Det vil si at flertallet av Supernytt-innslagene var mer enn to minutter i 

lengde, noe som er svært sjelden i TV-nyheter (Waldahl et al., 2009, s. 17). Junior skilte seg 

fra andre papiraviser ved å ha flest tekster som dekker mer enn en halv avisside, til tross for at 

tilhørende notiser og enquêter i denne undersøkelsen har blitt kodet for seg selv. I andre pa-

piraviser er omtrent halvparten av sakene notiser (Hågvar, 2016). Dette vitner om at barneny-

hetene bruker mer plass på å forklare saker, og sette dem i perspektiv, istedenfor å presentere 

flere korte nyheter.  
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Tabell 4.1: Temaenes størrelse i Supernytt 

 Stor Medium Liten  

Tema 1 Skole 50,0% 50,0%  100,0% 

Politikk 35,0% 25,0% 40,0% 100,0% 

Natur og vær 23,5% 41,2% 35,3% 100,0% 

Dyr 22,7% 13,6% 63,6% 100,0% 

Miljø 75,0%  25,0% 100,0% 

Krig 56,3% 18,8% 25,0% 100,0% 

Krim. og ulykker 42,9% 35,7% 21,4% 100,0% 

Helse og sosial 52,2% 34,8% 13,0% 100,0% 

Sport og fritid 39,2% 23,0% 37,8% 100,0% 

Kultur 21,6% 21,6% 56,8% 100,0% 

Bistand 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Mat 66,7%  33,3% 100,0% 

Total 38,2% 27,0% 34,7% 100,0% 

 

Tabell 4.2: Temaenes størrelse i Junior 

 Stor Medium Liten  

Tema 1 Skole 42,3% 23,1% 34,6% 100,0% 

Politikk 11,1% 7,4% 81,5% 100,0% 

Natur og vær 24,0% 32,0% 44,0% 100,0% 

Dyr 36,4% 34,8% 28,8% 100,0% 

Miljø 33,3% 20,0% 46,7% 100,0% 

Krig 40,0% 12,0% 48,0% 100,0% 

Krim.og ulykker 37,5%  62,5% 100,0% 

Helse og sosial 51,4% 17,1% 31,4% 100,0% 

Sport og fritid 49,3% 22,7% 28,0% 100,0% 

Kultur 51,8% 17,9% 30,4% 100,0% 

Bistand   100,0% 100,0% 

Mat 70,0%  30,0% 100,0% 

Total 41,5% 21,1% 37,4% 100,0% 

 

4.1.2 Stor plass til skole og andre samfunnsorienterte temaer 

 

I Supernytt og Junior er det et tydelig fall i antall saker per tema etter de lette temaene. De 

neste temaene; «skole», «helse og sosial» og «politikk» har alle mellom ni og syv prosent av 

totalen (figur 4.1). Fellesnevneren for disse temaene er at de kan inneholde saker som er 

relevante for barn som samfunnsborgere, som kan knyttes opp mot politisk kvalitet (Bjerke, P., 

2012). Rangert etter antall saker på hovedtema kommer temaene i ulik rekkefølge i avisa og 

TV-sendingen. Medregnet tre mulige temaer per sak, kommer de i rekkefølgen nevnt over 



47 

 

med «skole» først, og hadde mellom ti og åtte prosent av det totale antallet saker hver. Hvor 

mye plass disse temaene var viet varierer i Supernytt og Junior, men begge brukte mye plass 

på «skole» og «helse og sosial». 

Supernytt var størst på skolesaker. Det var det tredje mest dekte temaet etter antall saker. 

Ingen av deres saker om skole var under ett minutt, og halvparten var over to minutter. 

«Skole» havner ned som nummer syv på listen rangert etter antall saker i Junior. To 

tredjedeler av skolesakene var over en halv avisside. I tillegg var skole ofte en del av saker 

som har et annet overordnet tema, som for eksempel mobbing. Medregnet flere temaer i hver 

sak var skole Juniors fjerde mest dekte tema. Mens det innen andre temaer var eksempler på 

fellessaker i Supernytt og Junior, var skolesakene i analyseukene i hovedsak egensaker. Det 

vil si at Junior og Supernytt hadde ulike nyhetshistorier fra skoler. At «skole» utgjorde en 

såpass stor andel av barnenyhetsbildet er ikke overraskende. For det første kan disse sakene 

bli prioritert på grunn av innholdet. Skole er hverdagen til målgruppen, og sakene kan derfor 

oppleves nært og engasjere. Barn kan identifisere seg med innholdet ved at andre likesinnede 

er representert. For det andre kan disse sakene bli prioritert på grunn av produksjonsmessige 

faktorer. Barn er på skolen mens redaksjonene er på jobb, og skolen er et sted som gir 

journalistene enkel tilgang til målgruppen.  

Enkelte nyheter handlet om nasjonale skolepolitiske bestemmelser, som at faget RLE ble døpt 

om til KRLE (Supernytt, 23.10.14), eller nasjonal diskusjon om elever bør ha lekser (Junior, 

25.11.14). I flertallet av disse sakene ble en skole, eller en klasse, brukt som case for å 

diskutere eller belyse noe som gjaldt flere, som for eksempel at skolene var mobilfrie 

(Supernytt, 21.04.15), eller at det varierte hvor mange elever det var per lærer (Junior, 

28.04.15), og per helsesøster (Junior, 24.02.15). Ofte gjorde skolen eller klassen i nyheten noe 

utenom det vanlige. Junior lagde reportasjer om en klasse som fikk kurs i stressmestring 

(28.10.14), en klasse som deltok i språkforskning (30.09.14), og en klasse som «døgna» for å 

finne ut hvordan lite søvn påvirker kroppen (28.04.15). I slike reportasjer fikk målgruppen 

lære om temaene som klassene holder på med. Dermed kan temaet skole knytte andre temaer 

til målgruppens hverdag. På denne måten fungerte avisa som en utvidelse av klasserommet, 

hvor kunnskap ble spredd utover rommets fire vegger. I Junior var det også skolesaker i form 

av nyhetsartikler, leserinnlegg og leser-spørsmål. For eksempel handlet et leserinnlegg i 

spalten «Spør Vera» om å være redd for læreren (24.02.15). Vera oppmuntret eleven til å si 

ifra til voksne i svaret, hvor det ble påpekt at de voksne har ansvar for at eleven har det bra. 

Ved å lese dette lærer mottakerne at de har rett til å bli hørt. I Supernytt handlet mange av 
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klasse- og skoleeksemplene om hvordan skolen bør være. For eksempel ble det vist positive 

eksempler på en klasse som lærte om nettvett (22.04.15), en klasse som fikk uteundervisning 

(23.10.14) og en klasse som begynte å lære nynorsk før ungdomsskolen (24.03.15). Disse 

sakene ga barna en stemme i samfunnet ved at de selv fikk si noe om skolehverdagen sin. Det 

var også negative eksempler, som en svensk skole med tre elever som ønsket seg flere 

medelever (23.09.14).  

Om lag 20 prosent av skolesakene var utenriks. I disse sakene ble skolen ofte brukt for å 

ramme inn andre saker. For eksempel hadde Supernytt en sak om at skoler var skadet etter 

jordskjelvet i Nepal (21.05.15). Dette er en måte å vise naturkatastrofen fra barnas perspektiv, 

ved at barna fikk fortelle hvordan jordskjelvet påvirket deres hverdag. I Junior var det en 

bildenotis fra Irak med bilde av tre barn i skoleuniform (28.10.14). I den første setningen stod 

det at skolen skulle ha startet opp. Deretter ble det informert om årsaken, at folk brukte skolen 

som tilfluktssted fra IS. Slike vinklinger kan gjøre de fjerne historiene lettere for norske barn 

å relatere seg til.  

Innen de andre samfunnsorienterte temaene var det blant annet historier om ebola, 

klimatoppmøtet i New York, den nye regjeringens budsjettforhandlinger og mobbing som 

preget dagsorden i alle nyheter dette året, også barnenyhetene. I mine analyseuker var det to 

gladnyheter om ebola som ble dekket av begge mediene. Norske Silje ble frisk etter smitten 

(Junior 28.10.14; Supernytt 21.10.14), og elever var tilbake på skolen i Guinea Supernytt, 

20.01.15; Junior 24.02.15). At sakene fokuserer på det positive, er typisk for barnenyhetene 

Junior og Supernytt reflekterer en verden hvor “nothing is ever hopeless” (Matthews, 2010, s. 

80). Analyseåret inkluderer ikke de første månedene av ebola-utbruddet, men de siste hvor 

ting var i ferd med å bedre seg. Disse eksemplene viser at Supernytt og Junior gjenopptar 

alvorlige saker når de har mulighet til å vise at forholdene er bedre. Mobbing ble satt på 

dagsorden da det ble kjent at en trettenåring tok livet sitt etter å ha blitt mobbet. Mens 

Supernytt lagde en reportasje om et fakkeltog som ble arrangert mot mobbing, og fortalte 

historien til trettenåringen (17.11.14), tok Junior opp temaet uten å vise til saken, med teksten 

«10 spørsmål og svar om mobbing» (25.11.14). At avisa velger å løse slike alvorlige saker 

med å gjøre de generelle kommer det flere eksempler på senere. 

Politikk var lite dekt i forhold til temaets størrelse i «voksen»-nyhetene (Waldahl et al., 2009; 

Hågvar, 2016). Det ut til at barnenyhetene har færre saker om nasjonale styringsprosesser og 

politikere, til tross for at enkelte politiske saker havner i andre kategorier, som for eksempel 
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«skole». Dersom jeg hadde brukt Buckinghams utvidede definisjon av begrepet, og inkludert 

politikk på mikro-nivå så hadde resultatet vist en større dekning (Buckingham, 2000a, s. 29). 

En slik operasjonell definisjon ville derimot vært vanskelig å følge under innsamlingen av 

materialet, ettersom tydelige kriterier var nødvendig for å vurdere sakene likt. Resultatet 

hadde heller ikke vært sammenlignbart med undersøkelsene over, som registrerte politikk på 

makro-nivå. Et relativt lavt antall makro-politiske saker antyder at barnenyhetene ikke alltid 

lager bruer mellom de personlige historiene og de samfunnsmessige bestemmelsene som 

ligger bak, som Buckingham mener kan øke forståelsen og interessen for temaet (2000a). En 

sak hvor barn selv prøvde å få gjennom et politisk standpunkt, ble dekt i begge mediene. 

Snømennenes riksforsamling var en klimakampanje hvor barn lagde 112 snømenn på Eidsvoll 

for å sette fokus på klima blant politikeren (Supernytt, 17.02.15; Junior 24.02.15). Ikke alle de 

politiske sakene omhandlet barn. Statsbudsjettet er et eksempel (Supernytt 21.11.14; Junior 

25.11.14). Et annet eksempel er ubåtjakten i Sverige, hvor det ble lett etter noe som kunne 

være en russisk ubåt. Saken fikk mye plass i Supernytt (20.10.14), sammenlignet med Junior 

(28.10.14), men avisa presenterte i tillegg en lengre faktaartikkel om ubåter. En slik rød tråd 

gjennom avisa beskrives nærmer i kapittel 4.3.  

4.1.3 Kriminalitet, ulykker og krig 

Blant de minst dekte temaene var «kriminalitet og ulykker» og «krig», noe som kan tyde på at 

både Supernytt og Junior i sine valg av saker nedprioriterte de som kunne virke skremmende. 

Krig inkluderer her terror og konfliktfylte land, og temaet ble dekt med om lag seks prosent 

av sakene i begge mediene. Temaet ble viet mye plass, spesielt i Supernytt hvor over 

halvparten av sakene var over to minutter. Supernytt brukte også mer plass på «kriminalitet og 

ulykker», og hadde en høyere andel saker om temaet enn Junior, med henholdsvis fem og to 

prosent av totalen i mediene. Mye plassbruk tyder på at temaene trenger mye forklaring. Disse 

historiene handler om klassiske nyhetshendelser (Allern, 2001) hvor journalisten kan «krysse 

av» flere av «voksen»-nyhetskriterier. Har det skjedd en ulykke et sted så er det både aktuelt, 

sensasjonelt og et brudd med det normale. Under produksjonen kan flere kriterier oppfylles. 

Saken kan bli konfliktfylt ved spørsmål om skyld, og identifiserbar ved bruk av vitner, ofre 

eller liknende. I «voksen»-nyheter fremheves spenningsmomenter i slike saker for å engasjere 

målgruppen (Bjerke, P., 2012, s. 239f), og tema er derfor ansett som tabloid (Waldahl et al., 

2009). Dette står i kontrast til beroligende virkemidler som blir brukt i barnenyhetene (Van 

der Molen & De Vries, 2003; Matthews, 2010). I Supernytt og Junior tar sakene ofte 

utgangspunkt i minnemarkeringer. 
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En flyulykke i Frankrike, som ble dekket av begge mediene, er ett av mange eksempler. 

Supernytt hadde en lang reportasje (25.03.15) og Junior skrev en kort artikkel (31.03.15). 

Begge disse sakene begynte med at folk sørger, og gikk videre til årsaken. Sakene innholdet 

flere beroligende elementer. I Junior ble det påpekt at «det er veldig sjelden det skjer 

flyulykker», mens de i Supernytt i tillegg forklarte hvorfor det er sjeldent «hver dag er det 

nemlig rundt 100.000 fly i lufta, uten at det går galt. Derfor blir det veldig mye 

oppmerksomhet rundt de få ulykkene som skjer». Programleder Dang Trinh gjentok 

budskapet om at det er trygt å fly etter innslaget, og henviste til en nettsak hvor en pilot var 

intervjuet om flysikkerhet. Begge mediene informerte om at folk forsøkte å finne ut hvorfor 

flyet styrtet. Supernytt hadde en oppfølgingssak om at nye regler som følge av styrten skulle 

gjøre det enda sikrere å fly («Må ha to personer i cockpit etter flystyrt» 27.03.15).  

Lignende virkemidler ble brukt i nyhetene etter en terrorhendelse i Danmark 14. februar. 

Supernytt hadde to innslag den 16. februar. I det første innslaget «Terror i Danmark» 

(16.02.15), blir det gitt detaljer rundt hendelsen, som at folk ble skutt, og at politiet koblet 

hendelsen til karikaturtegneren som var i samme bygg. I et påfølgende intervju med en 

terrorforsker ble saken knyttet til en tidligere terrorhendelse i Paris, og det ble brukt 

beroligende ord (16.02.15). Eksperter ga beroligende informasjon, som for eksempel at 

sannsynligheten var liten for at det samme skulle skje med seeren. Senere samme uke 

(17.02.15) snakket Statsminister Erna Solberg på en enkel måte om hvordan de jobber for å 

holde oss trygge i Norge. Dette innslaget, som ble sendt i forbindelse med minnemarkeringen 

i Danmark (17.02.15), bestod hovedsakelig av et intervju med danske barn som fortalte om 

sine følelser og tanker. Disse innslagene viser at Supernytt gir mange detaljer rundt hendelsen. 

Dersom barn får svar på de spørsmålene de sitter med kan det ha en beroligende effekt 

(Perkins, 2015). Supernytt er forsiktige med bildebruken i dette innslaget, men det er andre 

eksempler på innslag med voldelige bilder. I saken om IS-krigerne, som ble fortalt i en skole, 

vises en rekke klipp av våpen som avfyres (25.09.14). Supernytt gikk lenger i å levere detaljer 

og inkludere barn enn Junior. Avisas sak om terroren i Danmark var en lang reportasje vinklet 

rundt minnemarkeringen «– Det største var da alle tente faklene» (24.02.15). Reportasjen i 

Junior ble innledet med et barn som var på minnesmarkeringen i København, noe som kan 

sies å være den «snilleste» delen av en historie om terror. Deretter ble radikalisering forklart i 

et intervju med en terrorforsker. Det siste spørsmålet handlet om hva politiet gjorde og leseren 

får vite at «– Politiet følger med på folk som de vet er radikalisert» og «Nå om dagen passer 

de på ekstra mye».  
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En sak som var viet mye plass var flyktningestrømmen og situasjonen i Syria og Hellas, som 

var mye på dagsorden i den øvrige pressen. I mitt materiale var det åtte innslag om flyktninger 

i Supernytt, og syv tekster i Junior. Barnas perspektiv ble fremhevet i noen av sakene, som for 

eksempel i de lange reportasjene i Supernytt om «Flyktninggutter [som] jobber for å 

overleve» (25.08.15) og «Thouhok [som] overlevde flukten fra Middelhavet» (24.04.15). 

Andre ganger var fokuset på å forklare de store linjene. I april var det flere lange saker som 

forklarte de store linjene i barnenyhetene; «Stadig flere flykter til Europa» (Junior, 28.04.15), 

«Mange flyktninger drukner i middelhavet» (Supernytt, 20.04.15), og «Menneskesmuglere i 

middelhavet» (Supernytt, 21.04.15). Det kan ses i sammen med at det denne måneden var 

mye pressedekning i landet om flyktningstrømmen og asylpolitikken i Norge
5
. En person som 

var mye i media dette året var Mulla Krekar som har kommet i det offentlige søkelyset etter 

terrortrusler. I mitt utvalg hadde mediene en sak hver i forbindelse med at han ble 

tvangsflyttet til Kyrksæterøra da han slapp ut av fengsel (Junior, 27.01.15; Supernytt, 

21.01.15). I 2014-2015 var det mange overgrepssaker om barn. I kapittel 4.9 blir det 

presentert hvordan Supernytt og Junior valgte ulike tilnærminger i slike saker. Mens 

Supernytt fortalte om selve hendelsen, valgte Junior å fortelle kun om de tematiske rammene. 

Nyhetsbildet for barn bestod av mange sport og kultur saker som ofte var lekende utformet og 

sett fra barns perspektiv. Samtidig ble det brukt mye plass på saker knyttet til barn som 

samfunnsborgere. Disse temaene kan gi en større forståelse for politikk, og sosiale temaer. 

Nyhetsbildet inneholdt også dramatiske saker om terror, overgrep og ulykker, selv om disse 

var i mindretall. De to redaksjonene hadde lik prioritering av temaer ut ifra antall saker, men 

viet de forskjellige temaene ulik plass. Ved å trekke fram fellessakene synliggjøres en 

gjenspeiling av dagsordenen i «voksen»-nyhetene. Mye grunnet mer frekvent publisering 

hadde Supernytt ofte flere innslag om en sak, som i eksemplene med terroren i Danmark og 

Ski- og friidretts VM.  

4.1.4 Jevn fordeling av innenriks- og utenriksstoff 

Begge mediene innehold en god del innen- og utenriksstoff. Supernytt hadde flere 

innenrikssaker enn Junior, som grafen under viser. Avisa innehold mer utenriks, nærmere 

halvparten av innholdet
6
som er et signal om at de var opptatt av å vise barn verden. Dette er 

en større andel enn andre medier. Gjennomsnittlig har riksavisene og TV-nyhetene omtrent en 

                                                 
5
 Viser et retrieversøk 

6
 Medregnet kategorien «vet ikke» ble det over halvparten 
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tredel rent utenriksstoff (Hågvars, 2016; Waldahl et al., 2009
7
), noe som samsvarer med 

Supernytts dekning. Utenrikssakene kan utvide mottakernes perspektiv fra egen hverdag og 

nærområde, til verden. Gjennom avisa og TV-sendingen får mottakerne reise ut i verden, og 

for mange barn er kanskje disse tekstene deres første møte med et land. Dette gjør innholdet i 

sakene spesielt viktig.  

            Figur 4.4: Fordeling av innenriks og utenriks 

    

Som med resten av innholdet har Supernytt og Junior en relativt lik prioritering av tema i 

utenrikssakene med en overvekt av lette temaer. De gir barna et bilde av verden hvor krig og 

konflikter ikke er dominerende, i motsetning til andre medier hvor dette ofte er inntrykket av 

utenriksnyheter (Waldahl et al., 2009). Den temamessige fordelingen i Supernytt viser flest 

utenrikssaker innen «sport og fritid», og junior hadde flest utenrikssaker innen «kultur», som 

tabellene på neste side viser. 

 

 

 

                                                 
7
 Hågvar og Waldahl et al., opererte med tre kategorier, medregnet den siste kategorien med Norsk utenriksstoff 

var fortsatt utenriksprosenten lavere enn i barnenyheten.  
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Tabell 4 3: 

Innenriks/Utenriks i Supernytt 

Total Innenriks Utenriks Vet ikke 

Tema 1 Skole 19 5 0 24 

Politikk 14 6 0 20 

Natur/vær 9 8 0 17 

Dyr 10 12 0 22 

Miljø/klima 2 2 0 4 

Krig 3 13 0 16 

Kriminalitet/ulykke 10 4 0 14 

Helse 17 6 0 23 

Sport/fritid 53 20 1 74 

Kultur 22 14 1 37 

Bistand 3 2 0 5 

Mat 3 0 0 3 

Total 165 92 2 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mens Supernytts politikksaker var 30 prosent utenriks, gjaldt det samme for 62 prosent av 

politikksakene i Junior. Dette kan skyldes at både fordi politikktemaet har havnet i andre 

kategorier innenlands, som for eksempel skole. Samtidig viser det at avisa var opptatt av å 

vise det politiske mangfoldet i verden. Junior hadde også halvparten av nyhetene om 

«kriminalitet og ulykker» utenriks, mens Supernytt hadde flertallet (71 prosent) innenriks. Det 

er mulig at Junior i større grad unngår «kriminalitet og ulykke»-saker fra innlandet fordi disse 

er nærmere, og derfor kan virke mer skremmende.  

Tabell 4.4: 

Innenriks/Utenriks i Junior 

Total Innenriks Utenriks Vet ikke 

Tema 1 Skole 19 4 1 24 

Politikk 10 19 0 29 

Natur/vær 6 15 4 25 

Dyr 27 28 11 66 

Miljø/klima 9 6 0 15 

Krig 2 23 0 25 

Kriminalitet/ulykke 4 4 0 8 

Helse 24 7 4 35 

Sport/fritid 46 28 1 75 

Kultur 25 31 0 56 

Bistand 0 1 0 1 

Mat 7 2 1 10 

Total 179 168 22 369 
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4.1.5 Miksen – redaksjonenes meninger  

Nyhetsbildet bestod av en miks av temaer, fra sportssaker til terrorhendelser og politiske 

beslutninger, både nasjonalt og internasjonalt. Miksen er sikret gjennom avisa og TV-

sendingens faste formater (Bjerke, P., 2012, s. 239), men desto viktigere er den sikret av 

redaksjonenes profesjonelle visualisering av målgruppen (Matthews, 2010). I spørsmålene 

rundt miksen i mediene var begge redaksjonene opptatt av at barn ikke kan eller bør skjermes 

fra de vanskelige nyhetene. Redaksjonene delte en mening om at de i utgangspunktet kan lage 

saker om alt, noe spekteret i analysen bekrefter.  

Det finnes i utgangspunktet ingen saker vi ikke tar i. Vi mener at ingen saker i seg selv er for 

vanskelig, men alle saker kan bli det hvis man ikke forteller det på en riktig måte. (Sivertsen, 

08.02.17) 

Vi sier at vi i prinsippet kan skrive om alt. Det handler om settingen, hvor grundig vi får gått til 

verks, og litt om tidsaspektet. (Skedsmo, 02.02.16). 

 

Redaksjonene ser det som en av sine viktigste oppgaver å dekke målgruppens 

informasjonsbehov. Som beskrevet innledningsvis ble barnas behov for informasjon tydelig 

den 22. juli 2011. Supernytt ble en viktig kanal for forklaring og informasjon om 

terrorhendelsen på barns premisser. På den tiden var det ingen avis for barn i Norge, men det 

store informasjonsbehovet førte til at Aftenpostens idé om en egen avis for barn ble realisert 

et halvt år senere, forteller Redaktør Skedsmo, som var med fra prosjektfasen.     

 

Du har tilgang på nyheter 24 timer i døgnet, og det har også barn. Da må noen ta på seg jobben 

med å forklare dem nyhetene på deres premisser, og da var det naturlig at en stor og seriøs avis 

som Aftenposten tok på seg den rollen. Så, jeg tror vi skal bruke så store ord som 

samfunnsoppdrag også. Det går ikke an å skjule barn for virkeligheten i det hele tatt lenger, og 

det er gitt at den massive informasjonstilgangen vi voksne har, det får barn med seg. Da må man 

heller innlemme dem inn i nyhetene, men det må gjøres på en skånsom og tilrettelagt måte. 

(Skedsmo, 02.02.16) 

Begge redaksjonene mener at det ikke er mulig å skåne barn fra nyhetene, og at det heller må 

lages nyheter som er tilpasset. Debatten om mottakerne bør skjermes for skremmende, triste 

og dramatiske nyheter er fortsatt aktuell. Men det er ikke lenger et spørsmål som besvares 

med ja eller nei, men konstante vurderinger som blir gjort. Redaksjonene bruker et bilde av at 

de lager de nyheter som har nådd skolegården, en idé som stammer fra Supernytt (Skedsmo, 
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02.02.16; Sivertsen, 08.02.17). Det vil si at dersom barn har plukket opp nyheten, fra andre 

medier eller samtaler, mener redaksjonene at de bør forklare saken.   

 

Noen nyheter skriver vi om fordi vi vet at du har hørt om det, men egentlig så har vi ikke noe 

lyst –det sier vi ikke da –, men egentlig skulle vi gjerne skånet deg fra det. Men, nå vet vi at 

dette har nådd skolegården og da må vi faktisk skrive om det. (Skedsmo, 02.02.16) 

En følelse av forpliktelse til å publisere på en mer barnevennlig måte deler prosjektleder i 

Supernytt. Supernyttredaksjonen følger med på nyhetsbildet, og plukker opp saker fra VG, 

TV2 og NRK.no, som de regner som noen av sine største konkurrenter. Begge redaksjonene 

utnytter at de er en del av et større mediehus. Supernytt bearbeider innhold fra Dagsrevyen, 

Sporten og Distriktskontorene til NRK, i tillegg til nyhetene de produserer selv fra tips og 

mediebyråer, ifølge prosjektleder Frank Sivertsen. Junior-redaksjonen har tilgang på alt 

Aftenposten huset produserer. Skedsmo forteller at de langt på vei bruker de samme 

journalistiske kriteriene for valg av saker som Aftenposten-redaksjonen, men at de allikevel 

har utfordringer med å bruke saker fra Aftenposten.  

Det er to ting som skiller oss veldig ut. Når det gjelder utenriksstoff så opplever vi at vi har en 

såpass annen innfallsvinkel og måte å presentere nyhetene på, annen ordbruk osv, så det er ikke 

bare for oss å ta en utenrikssak fra Aftenposten, og bare fikse litt på den og slenger den inn i 

avisen vår. Sånn foregår det overhode ikke. Vi begynner oftest på scratch. Og det andre er, 

når det gjelder innenriksnyheter – for å dele det helt grovt –, så slipper stort sett ikke barn til 

som kilder i Aftenposten senior. Det er ikke så rart, men det betyr jo at vi kan finne flotte saker i 

Aftenposten, og selvfølgelig da rive oss i håret. For hvor er barna? Dette angår jo dem, også er 

det ingen som slipper til som kilder. Så må vi jo bare gjøre alt på en helt annen måte. Samtidig 

så er det en fantastisk ressurs å kunne lene seg på resten av huset, når det gjelder kilder og 

journalistikk generelt. Så vi skuler jo absolutt til dem. Så, vi er både en del av dem, og en helt 

selvstendig avdeling. (Skedsmo, 02.02.16) 

Redaksjonene ser altså til sine egne mediehus og nyhetsbildet generelt for å finne ut hva deres 

eget nyhetsbilde bør bestå av, men det betyr ikke at de kan kopiere innhold fra de andre 

mediene. Sakene blir ofte presentert på en annerledes måte i nyhetene for barn. Det tas hensyn 

til målgruppen både i valg av saker og i konstruksjon av nyheter. En utfordring er at det er stor 

variasjon innad i målgruppen. For det første i hvor mye nyheter de får med seg generelt. For 

det andre er det variasjon i forståelsesgrunnlaget til personer i målgruppen, ettersom 

målgruppen strekker seg fra åtte til tolv år. 
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Problemet nå er at det alltid er en del unger som får med seg mye mer enn andre. Så snakker de i 

skolegården, og da er det på en måte i gang. Så begynner noen å høre litt sånn forskjellige ting, 

så det skal på en måte mindre til for at vi forteller om en sak da. (Sivertsen, 08.02.17) 

Det at barn snakker sammen senker nyhetsterskelen i Supernytt. Samtidig så er det ikke alle 

saker som blir presentert for barn, hverken i Supernytt eller Junior. Av hensyn til plassen de 

har til rådighet er det nødvendig med et utvalg. Når det kommer til alvorlige saker har 

Juniorredaktøren et prinsipp om at det er et gode å snakke om hendelser, og ikke fortie de. I 

noen tilfeller har de allikevel bevisst unngått enkelte saker, og isteden tatt opp temaet: 

Ja, vi har unngått noen saker under sterk tvil. Det er alltid under veldig, veldig sterk tvil. Skal vi 

underslå virkeligheten? Skal vi beskytte? Eller skal vi faktisk... I de fleste tilfellene er det et 

gode å snakke om ting. Men noen ting mener vi at de godt kan slippe å få høre. Det har vært 

noen fæle overgrepssaker. Det har jo vært flere fæle overgrepssaker de siste årene, siden vi kom 

ut. En måte å gjøre det for oss på da, er at vi har unngått nyhetssaken, også har vi latt det gå 

noen uker. For eksempel, Aftenposten har dekket Alvdalsaken over flere uker, så har vi da i uke 

tre kommet med en sånn «Ti spørsmål og svar om seksuelle overgrep», for eksempel. For å 

gjøre det enda mer generelt, så kan de som da har hørt om noen konkrete saker selv få lov til å 

koble det, og de som ikke har hørt om nyhetssaken kan ha nytte av den informasjonen uansett. 

(Skedsmo, 02.02.16)  

 

På den måten løser redaksjonen utfordringen med at det er variasjon i målgruppen. De som 

ikke har fått med seg saken allerede blir skjermet fra den. Hele målgruppen kan forstå 

innholdet, og få mer informasjon. Samtidig kan mangel på detaljer føre til at leserne blir 

skremt, fordi de ikke får svar på spørsmålene sine. Mer detaljert informasjon vil kunne 

minimere sannsynligheten for feiltolkninger for de som har hørt om saken i andre medier. 

Redaksjonen var opptatt av at det skal være en balanse av lette og vanskelige saker i hver 

avisutgave. Dersom det blir for mange vanskelige saker er de rett for at målgruppen mister 

interesse og fokus:  

Blir det for massivt så mister vi leserne, og da har vi jo ikke kommet et skritt videre. Vi ønsker 

jo nettopp at de skal lese, og få kunnskap om virkeligheten, selv om den kan være tøff. Hvis 

hele vår avis er gjennomsyret av alt som er trist og leit her i verden, så får vi jo ingen til å lese 

noe som helst. Så, det er vi kjempe opptatt av. Og diskuterer, ikke sant. Det blir sånne tullete 

fraser som at ‘nå må vi ha inn en glad-sak der, hvis ikke så detter de av på veien’, så det er 

kjempe viktig med den balansen. (Skedsmo, 02.02.16) 
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Supernytt er også opptatt av hvilket inntrykk de gir av verden i deres sendinger. De unngår 

ikke de mest dramatiske sakene ved å gjøre de generelle, slik som Junior, men har valgt bort 

noen dramatiske saker. En historie om en tiåring som sultet til døde, og en drapssiktet 15-

åring, er eksempler Sivertsen gir på hva de har utelatt. Det er en vurdering som gjøres i hvert 

enkelt tilfelle, og redaksjonen har ingen spesifikke krav til nyhetens innhold. Dramatiske 

historier det ikke finnes noen naturlig forklaring på har større sannsynlighet for å bli utelatt:  

Noen ganger så føler vi at det er en tragisk hendelse, som egentlig bare er noe sensasjonelt, som 

ikke er noe å forklare. Mens andre ganger så er det noe annet som gjør at vi ikke lager saken. 

Det kan hende vi har vurdert like saker forskjellig noen ganger. Det betyr ikke at det er feil om 

vi har laget saken, hvis den er fortalt på en ordentlig måte. (Sivertsen, 08.02.17) 

Redaksjonen har med andre ord ingen retningslinjer på hvilke saker de unngår å lage. De 

enkelte sakene drøftes internt før beslutninger tas. Det virker som at ønsket om å kunne 

forklare hvorfor grusomme ting skjer i enkelte tilfeller overstyrer ønsket om å informere om 

hendelsene. Det handler i tillegg om den totale mengden av denne typen saker. Redaksjonen 

ønsker ikke at nyhetsbildet skal vise en verden som er for tøff og vanskelig: 

 

Det finnes i utgangspunktet ingen saker vi ikke tar i. Vi har jo lagd saker om seksuelle overgrep 

og sånn, som vi mener passer for femåringer, selv om vår målgruppe er ned til åtte. Vi lager alle 

saker, også om krig og alt som er trist. Det handler mer om mengden problemer i verden. Nå 

lager vi sak hver gang det er terror i Berlin og Paris, men hadde det skjedd annenhver måned så 

hadde vi ikke gjort det. Jeg tror at hvis man lager ting ordentlig, på Supernyttmåten, så er det 

ikke noe problem, da skal ungene per definisjon forstå hva dette går i. (Sivertsen, 08.02.17) 

Supernytt og Junior deler altså meningen om at alle saker kan lages så lenge de blir konstruert 

på rett måte. Når det gjelder de mest dramatiske og vanskelige nyhetene så bruker de begge 

virkemidler for å berolige barna. De informerer om det som går bra, eller det som gjøres for å 

bedre situasjonene. Det er barna selv som fortalte avisredaksjonen at det var viktig for dem: 

 
Vi lener oss veldig til et råd vi fikk fra barn. Vi intervjuet fryktelige mange barn før vi gikk i 

gang med Junior, om deres tanker rundt nyheter, hva de likte og ikke likte, og hva de ønsket seg. 

Da var de utrolig samstemte og hadde veldig reflekterte synspunkter rundt det at; bare si det 

som det er, men dere må fortelle oss hva som kan gå bra, tross alt. Det høres nesten sånn 

søndagsskole-aktig ut, men vi forsøker alltid i en sak å peke på hvilke krefter som arbeider for at 

dette skal gå bra, og hvem som tror hva om fremtiden, om hva som kan gå bra. Vi peker hele 

tiden på det håpet. Det er et utrolig viktig prinsipp for oss. Uten å underslå, eller bli urealistisk 
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og lure barna, men rette fingeren mot – ‘faktisk så er det sånn at nå skal det være et kjempe stort 

møte, partene skal møtes til et drøftingsmøte, og så blir det spennende å se’ - altså peke på det 

da. Når vi har det som prinsipp så blir det også lettere å skrive om det som er ille. Men, vi har 

ikke noe fasit på dette her, så vi diskuterer dette ganske heftig fra uke til uke, når vi diskuterer 

sakene. (Skedsmo, 02.02.16) 

I datamaterialet er det tydelig at Supernytt følger det samme prinsippet. For eksempel vil de 

informere om at de som har gjort noe kriminelt er tatt. Prosjektlederen kommenterer at det er 

vanskelig i de tilfellene man ikke vet hvor personen befinner seg. De er opptatt av å være 

ærlige med barna, men samtidig forsøke å gi dem betryggende informasjon. Avslutningsvis 

vil jeg beskrive hvordan Supernytt i senere tid har gått over til å berolige ved bruk av sosiale 

medier. Utover det å forklare vanskelige forhold i samfunnet er det en annen hovedmotivasjon 

for å lage egne nyheter for barn. Det er, ifølge Skedsmo, å vise målgruppen at de har 

muligheten til å gjøre endringer i samfunnet.  

Jeg tenker at barn vokser opp, og mange barn tror kanskje at verden er som den er, og at det 

ikke er noe å gjøre med det. Nyhetsformidling handler også om å peke på alt som er mulig å få 

til her i verden, og hvilken stor påvirkningskraft man faktisk har gjennom egne handlinger og 

tanker. Det er kjempe viktig å lære barna det, og gi dem det håpet. Ja, vi utsetter dem for 

verdens brutalitet, kan du si, men desto viktig er det å peke på alt som går bra, alt man faktisk 

kan gjøre noe med. Det føles som en utrolig viktig oppgave, og jobb å gjøre.  

(Skedsmo, 02.02.16) 

Dette sitatet viser at redaksjonen ser på barn som samfunnsborgere, og ønsker å 

bevisstgjøre dem på denne rollen. Utsagnet om at barn har «påvirkningskraft» viser et 

syn på barn som «agents» (Bjerke, H., 2012, s. 24). I neste delkapittel blir det gjort rede 

for barnenyhetenes fremstilling av barn.  

4.2 Synliggjøring av barn 

Den største forskjellen på nyheter for barn og andre nyheter er synliggjøringen av barna. 

Begge redaksjonene er overbevist om at dette er et viktig kriterium i utvalg, konstruksjon og 

fremstilling av nyheter: 

Det er hele tiden barnas perspektiv vi er på jakt etter. Det er helt vesentlig. Det skal 

gjennomsyre hele avisen. (Skedsmo, 02.02.16) 

Barn vil se barn. Det er det som er å ta dem på alvor. (Sivertsen, 08.02.17) 
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De kvantitative funnene som beskrives i dette delkapittelet, bekrefter at redaksjonene var 

opptatt av å synliggjøre barn. En betydelig andel av nyhetene var om barn og med barn. Figur 

4.5. viser at begge redaksjonene prioriterte nyheter som handler om barn. Supernytt og Junior 

integrerte barn i nyhetene både som aktører og kilder i nyhetene, og inviterte målgruppen til å 

ta del i nyhetsproduksjonen.   

Figur 4.5: Synliggjøring av barn 

 
Nær halvparten av sakene i Supernytt og 36 prosent av sakene i Junior omhandlet barn. Det 

vil si at sakene bestod av hendelser eller saksforhold barn var en del av. For det første så 

redaksjonene ut til å velge de nyhetshistoriene hvor barn var naturlige aktører. For det andre 

brukte de innholdsrammer som inkluderte barn. Det vil si at saken omhandlet et tema som 

generelt angår alle, men at redaksjonene viste barns perspektiv på saken. Dette gjaldt minst ni 

prosent
8
 av Supernyttsakene og elleve prosent av Juniorsakene. Barns historier ble for 

eksempel fortalt i reportasjer om flyktningstrømmen eller naturkatastrofer. I andre tilfeller var 

det gjort mer kreative grep, som i Supernytt sak om IS, hvor barn ble integrert ved at historien 

ble fortalt av en Midtøstenekspert i et klasserom (25.09.14). I begge mediene var det saker om 

barn innen alle temaene, med unntak av fire miljøinnslag i Supernytt. Barn var en del av 

«Sport og fritid» og «kultur» i mellom 39 og 55 prosent av sakene, en noe høyrere prosent i 

Junior enn i Supernytt. Derimot hadde Supernytt flere saker om barn i samfunnsorienterte 

temaer. For eksempel handlet 45 prosent av politikkinnslagene, 52 prosent av helse og 

                                                 
8
 Minst ni prosent brukes her fordi det kan antas det gjelder flere saker enn det som er synlig i tekstene. 
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sosialsakene, 37 prosent av sakene om krig og halvparten av sakene om kriminalitet og 

ulykker om barn. Junior hadde en lavere prosentandel barn innen alle de nevnte kategoriene, 

med 42 prosent av helse- og sosialsaker som den høyeste prosenten med barn, og ti prosent av 

politikksakene som den laveste. Dette kan tyde på at Junior i større grad skjermer mottakerne 

fra å lese om andre barn i vanskelige situasjoner, enn det Supernytt gjør. Supernytt hadde et 

innslag om en syv-åring som døde i en ulykke under fotballtrening (23.01.15). I 

datamaterialet er det ingen liknende saker i Junior. Denne saken er et av få eksempel på at 

hovedtemaet handler om barn, men barn hverken er avbildet eller intervjuet, kun «usynlige 

aktører». I de aller fleste tilfellene var barn synlige aktører. Unntaket var saker om dyr. I 90 

prosent av Juniors dyresaker og 72 prosent av Supernytts dyresaker var barn hverken nevnt 

eller avbildet. En stor andel saker, som kan tyde på at dersom det er dyr med i saken er det 

ikke viktig for redaksjonene at barn er tilstede.  

4.2.1 Kilder 

I nyhetene med kilder var barn oftest intervjuet. Voksne kilder var i mindretall og svært 

sjelden aktører. Av totalt 766 opptalte kilder, med maks seks kilder per sak, var 68 prosent 

barn, se tabell 4.5. Det var mange nyheter med færre enn seks kilder. Nyhetenes første kilde 

var 68 prosent barn i Junior, og 61 prosent barn i Supernytt. Det vil si at barn snakket i godt 

over halvparten av nyhetene. Rekkefølgen på kildene er av betydning, siden nyheter ofte 

skrives etter en modell hvor det viktigste kommer først (Vestad & Alme, 2002). At godt over 

halvparten av sakenes første kilde var barn indikerer at det de sa var vurdert som viktig. Det 

var ofte intervjuet flere barn i hver sak.  

        Tabell 4.5: Antall kilder fordelt på kjønn og barn/voksne 

 
Media 

Aftenposten Junior NRK Supernytt 

Jente Gutt Kvinne Mann Jente Gutt Kvinne Mann 

Kilde1 40 36 23 25 70 52 33 44 

Kilde2 23 22 6 13 43 40 22 23 

Kilde3 12 21 5 5 26 31 10 3 

Kilde4 17 10 0 3 13 17 6 8 

Kilde5 11 6 4 0 10 5 6 2 

Kilde6 2 5 2 2 4 2 2 1 

Total 105 100 40 48 166 147 79 81 

 Total barn  

205 

Total voksne 

 88 

Total barn 

313 

Total voksne 

160 
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Det var en jevn fordeling av kjønn. Det totale antallet kilder fordeler seg slik; 271 jenter og 

247 gutter, og 129 menn og 119 kvinner. Dette gjør det lettere for mottakere av begge kjønn å 

identifisere seg med sakene. I «voksen»-nyheter er det en overvekt av menn (Waldahl et.al., 

2009). Det samme gjelder de voksne kildene i Junior, med ni prosent flere menn enn kvinner. 

Derimot hadde avisa en jevnere fordeling av kjønn blant barna, med en liten overvekt av 

jenter på to prosent. Mens Supernytt hadde seks prosent flere jenter enn gutter.   

Voksne ble presentert som eksperter på et tema. Sakene hvor betydelig flere voksne fikk 

uttale seg enn barn omhandlet krig, politikk og dyr. Supernytt har gått mer bort fra bruken av 

voksne eksperter siden analyseåret. Ifølge Sivertsen forsøker de, så langt det lar seg gjøre, å 

bruke barn som eksperter. I den «voksne» nyhetsverden bidrar ekspertkilder og elitekilder 

først og fremst til å gi nyhetsfortellingen autoritet, mens andre bidrar til opplevelse, nærvær 

og autensitet (Øvrebø, 2012). Det kan virke som at Supernytt forsøker å oppnå begge deler 

med barn ved å bruke dem både som ekspertkilder og vanlige folk. 

 

Vi har hatt et sånt generelt ekspertproblem, som egentlig alle i pressen har. Det er veldig 

kjedelig når det kommer en ekspert og skal si noe, så vi prøver å unngå voksne eksperter.  

Vi får barn til å si det i stedet. Barn vil se barn. Det er det som er å ta dem på alvor. Så vil 

det alltid være noen ganger hvor vi har behov for å ha en voksenperson som har en 

autoritet som kan si noe. (Sivertsen, 08.02.17) 

Supernytt forsøker nå å bruke barn som synlige kilder i alle saker. For eksempel har de i nyere 

tid brukt en elleveåring som var veldig engasjert i det amerikanske valget i saker om det, og 

en trettenårig jente fra Tyrkia til å forklare de politiske opprørene i Tyrkia. Samtidig påpeker 

Sivertsen at det er utfordringer med å bruke barn som eksperter. For det første så er det 

ressurskrevende å finne de som kan nok om saken til å fungere som ekspertkilder. For det 

andre er det krevende å forklare kompliserte saker, som eksempelet med Tyrkia. «Du har 

gjerne en slagside hvis du forklarer det på den ene eller den andre måten, så det er vanskelig 

[å bruke barna som eksperter]. Men det er det vi ideelt sett har lyst.» (Sivertsen, 08.02.17) 

Også i analyseåret fremstod barn i noen tilfeller som eksperter i Supernytt, stort sett innen 

enklere temaer. Samtidig ble ikke saksomfanget begrenset til de sakene det var mulig å bruke 

barneeksperter (kapittel 4.2.2). Å bruke barn som eksperter innen konfliktfylte temaer er 

utfordrende, ettersom disse sakene må balanseres nøye (Kringkastingsrådet, 2015). Et barn 

som er kan mye om et tema, er mest sannsynlig engasjert, og partisk, noe som kan føre til 

ubalanserte saker. I Junior var det en utradisjonell utforming av teksten som løste «ekspert-



62 

 

problemet». Avisa hadde lengre intervjuer med eksperter som forklarte aktuelle, ofte 

vanskelige temaer, under tittelen «Ti spørsmål og svar om…». I selve teksten er eksperten 

usynlig. Ønsker leseren å vite hvem som har svar på spørsmålene finner de infoen i en egen 

liten faktaboks.  

4.2.2 Saker om barn 

Sakene som omhandlet barn ble viet mer plass, som grafene på neste side viser. De fleste 

sakene hvor barn ikke var nevnt var små. Dette var svært tydelig i Supernytts sendinger. Av 

sakene om barn var 60-70 prosent over to minutter lange, og bare ni prosent var under ett 

minutt. Samtidig var hele 67 prosent av sakene hvor barn hverken er nevnt eller avbildet korte. 

Dette tyder på at sakens størrelse avhenger av barns tilstedeværelse.  

 

Figur 4.6: Synliggjøring av barn og størrelse i Supernytt 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendensen var liknende i Junior, hvor halvparten av sakene uten barn var små, og minimum 

halvparten av sakene om barn var store. Derimot hadde de også store saker der barn ikke var 

hovedtema, men kun intervjuet eller avbildet. 
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Hvilke saker barn var en del av og hvordan de fremstod er av betydning. Som tidligere 

beskrevet var de ofte delaktige i sport, fritid og kultursaker hvor de entusiastisk fortalte om 

opplevelser, følelser og mål knyttet til egen fritidsaktivitet. I Supernytt ble det presentert barn 

med store talenter, for eksempel en gutt som var valgt ut til å dirigere Kringkastingsorkestret 

(19.11.14), en gutt som ble kåret til verdensmester i triksing (18.11.14) og en jente som 

konkurrerte i NM i cheerleading (26.03.15). Slike saker minner om prestasjonskulturen som 

preget barnenyhetene på 60-tallet, hvor barn ble presentert som rollemodeller (Hake, 2006). 

Barna i Junior fremstod også som gode forbilder, men samtidig mer gjennomsnittlige, 

ettersom det ikke var like stort fokus på konkurranse. Reportasjene i avisa var mer orientert 

rundt hva aktivitetene gikk ut på. Barna fortalte entusiastiske om følelser knyttet til aktiviteten, 

samt egne erfaringer og ambisjoner. De kunne fremstå som eksperter på egen aktivitet der de 

fikk forklare aktiviteten. En gutt som spilte amerikansk fotball svarte for eksempel på hva 

som er viktig i idretten, og hvorfor den er stor i USA og ikke i Norge (Junior, 26.05.15). 

Samtidig er disse barna "mannen i gate" eller i denne sammenhengen "barnet i gata", ved at 

de ikke er kjente personer.  

Tekstene presenterer idrett og kultur fra barns perspektiv, samtidig informerer de sjelden om 

problemer eller utfordringer. Et av unntakene er Supernyttreportasjen om Thea (11) som ikke 

          Figur 4.7: Synliggjøring av barn og størrelse i Junior 
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lenger får spille med det eldre håndballaget etter hun fyller tolv, grunnet håndballforbundets 

regler (08.12.14). Innslaget tok tydelig barnas side i debatten. Introduksjonen rettet seg mot 

barnas rettferdighetssans; «Thea her er så flink at hun får spille med jenter som er flere år 

eldre, men nå nektes hun å spille for laget sitt». At Thea var eksepsjonelt god understrekes 

videre i innslaget «Det er ikke uvanlig at hun setter inn mål, etter mål, etter mål», hun «er en 

av de beste på laget» og «treneren sammenligner talentet hennes med Martin Ødegaard sitt». 

De eldre lagvenninnene roste Thea, før en representant fra Håndballforbundet fikk uttale seg 

om at reglene var til for å beskytte spillerne fra skader. Lagvenninnene fikk de siste ordene; 

«Nei, Thea er like sterk som oss og like rask som oss», «Ja, så hvis du er god nok er du 

gammel nok synes jeg». Dette er et eksempel på at saker ble presentert i form av debatt, som 

er en del av samfunnsoppdraget til pressen. I motsetning til andre nyheter for barn hvor barns 

stemmer var begrenset til følelsesbeskrivelser (Matthews, 2008), får barna her en stemme i 

debatten, noe som viser at redaksjonene vurderer dem som kompetente til å kunne uttale seg. 

Samtidig synliggjøres problemet med å integrere barn i debatt. Bildet som blir tegnet er veldig 

skjevt. Et idrettsforbund med voksne mot barneutøvere er skjevt parti, noe som har resultert i 

at sistnevnte har fått flere uttalelser, fra flere personer. Det er ikke uvanlig at pressen tar parti 

med den svakeste parten. Det er pressens oppgaver å informere om kritikkverdige forhold, og 

«beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige 

myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre» (Vær Varsom-Plakaten, 2015). I 

slike tilfeller vil pressen ta parti med enkeltmenneskene eller gruppene mot det offentlige. 

Men, i saken om Thea var forbundets hensikter gode, et ønske om beskyttelse. Det kan derfor 

være problematisk at nyhetene tar tydelig parti, ettersom det i liten grad åpner for at seerne 

kan gjør opp sine egne meninger. Samtidig hadde det heller ikke vært rettferdig å gi forbundet 

likestilt plass med Theas parti i innslaget, fordi aldersforskjellen i seg selv utgjør en skjevhet.  

Det er flere eksempler på saker i form av debatt, men det varierer hvor deltagende barn er, fra 

debatter med kun barns stemmer til debatter med kun voksne stemmer. Junior hadde en 

reportasje om diskusjonen rundt lengden på skolelevers sommerferie (28.06.15). Fire barns 

meninger ble presentert før to voksne, en forsker og en leder for Tankesmien Agenda 

meninger. Det var i tillegg en tilhørende enquête med tre barn. Ettersom både barn og voksne 

var uenige i teksten oppstod ikke utfordringen med aldersmessig skjevt parti. Allikevel ble 

ikke barnas meninger likestilt med voksne i teksten, fordi de ikke ble utdypet. Barnas 

meninger ble presentert først, men argumentene ble hovedsakelig gitt av voksne. I tillegg viste 

tittel, ingress og det siste avsnittet i brødteksten til et annet aspekt ved saken, noe alle barna 
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enes om. «– Foreldre skulle hatt like lang sommerferie!» lød tittelen, mens det er lengden på 

barnas sommerferie som var temaet i brødteksten. På den måten ble konflikten pakket inn i en 

felles mening, i stedet for at det ble spilt på ulikhetene, fokuserte de på likhetene. Årsaken til 

dette er uklar, ettersom forsidehenvisningen viste til den egentlige debatten; «Sommerferien 

er for lang!». Junior hadde også tekster hvor barn og voksne var uenige. I en kort 

nyhetsartikkel om at gutter og jenter ble skilt i svømmetimer (Junior 30.09.14), kom det fram 

at «Guttene og jentene i klassen liker reglene. Det gjør ikke lederen i en gruppe som kalles 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)». Begge synspunktene ble presentert, men bare 

FUG-lederen ble sitert. Her fikk ikke barna mulighet til å fortelle hvorfor de liker ordningen, 

noe som resulterte i at deres synspunkt fremstod som mindre viktig, til tross for at ordningen 

omhandlet barna. Dette er et skjevt parti, samtidig er en mulig årsak til at barna ikke er 

intervjuet at nyheten er hentet fra Aftenposten, der voksne oftere snakker på vegne av barn.  

I andre tilfeller er det kun voksne som debatterer om saker som omhandler barn. I en kort 

nyhetsartikkel i Junior ble det skrevet at FUG-lederen mente at elevene ikke burde ha lekser, 

men kunnskapsministeren var uenig (25.11.14). Supernytt hadde et innslag hvor aldersgrense 

på sosiale medier ble diskutert (25.09.14). «Det er de voksne som bestemmer, men er de for 

strenge?» spurte programlederen i introduksjonen, noe som plasserte saken fra barns ståsted. 

Derimot var det ingen barn som fikk svare på dette spørsmålet i reportasjen, fordi de som 

uttalte seg var begge voksne. En ung voksen fra en nettvett kampanje og en fra medietilsynet 

mente at de voksne burde snakke med barn om sosiale medier-bruk, istedenfor å sette et 

forbud. Mange barn vil antagelig være enige i dette, ettersom flere er Instagrambrukere før de 

er 13 år gamle, som er Instagrams egen aldersgrense. Det kan tenkes at reportasjen presenterer 

barns synspunkt, men det blir bare spekulasjoner, siden de ikke fikk uttalt seg og ble 

usynliggjort i saken.  

Nyhetene består av historier hvor barns rett til å bli hørt blir tatt på alvor.  I forbindelse med at 

Barne-konvensjonen var 25 år hadde Supernytt et innslag om barns rettigheter (Supernytt 

20.11.14). Retten til privatliv ble tatt opp i saken hvor barns meninger om foreldres 

overvåking på sosiale medier ble presentert. En Supernyttreportasje om at «Barn må si ifra 

hvis de opplever at foreldre drikker for mye i jula» (11.12.14), viste at barn har rett til å bli 

hørt. I denne typen temaer er det problematisk å inkludere barn som historiefortellere, 

ettersom de er ofre for ubehagelige hendelser. Supernytt har allikevel inkludert barns historier 

ved at de ble lest opp, og illustrert med grafikk. Dette øker identifikasjonsfaktoren for seerne.   
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Barn er ikke bare aktører, men også agents i barnenyhetene. Det vil si at gjennom historiene 

kommer det fram at barns meninger kan utgjøre en forskjell i samfunnet (Bjerke, 2010, s. 

229). Junior lagde en sak om en klasse som bidro i språkforskning, ved å fortelle om hvilke 

ord de selv brukte (30.09.14). I reportasjen «Serr og lol er ikke for voksne!» kom det fram at 

skoleelever over hele landet bidro i forskningen. Både barna, og en språkforsker svarte på hva 

som skjer når det brukes engelsk ord i norsken. Et av barna sa: «– Da snakker man ikke norsk, 

men jeg tror ikke det norske språket vil forsvinne» (Junior, 30.09.14, s. 4). Det førte til at 

barna fremstod som eksperter, nærmest likestilt med språkforskeren. Samtidig var det en liten 

forskjell. Kun et intervjuspørsmål var synlig i teksten, og det ble stilt til forskeren, etter at 

barna hadde utalt seg om engelske uttrykk. Spørsmålet til forskeren handlet om det samme, og 

det fikk barnas ytringer til å framstå som meninger, i motsetning til forskerens ekspertsvar. 

Supernytt presenterte eksempler på at barns meninger blir tatt på alvor, for eksempel som i 

reportasjen «Parkeringsplass ble fritidsområde» (Supernytt, 19.05.15), hvor barnas innspill til 

byplanleggere om hva de likte og mislikte med nærområdet hadde hatt betydning. I innslaget 

fortalte barna at de var glade for å bli hørt, og det ble informert om at barn sjelden blir lyttet 

til i slike saker. Uten sistnevnte informasjon kunne barnenyhetene gitt inntrykk av at det 

motsatte var tilfelle, ettersom nyhetsutvalget består av saker hvor barns meninger har 

betydning. At barn liker å ytre sine meninger, noe de sjelden får mulighet til, understreker 

viktigheten av barnenyheter.    

Både Supernytt og Junior fungerer som et talerør for barn, ved at de får ytre sine meninger om 

samfunnet. I avisa kom synspunkter frem i leserinnlegg. De fleste innleggene handlet om 

miljø. Leserne oppfordret til å ikke sløse med vann, ikke kaste søppel på gata, og bruke 

mindre bil. I Supernytt ble barns meninger presentert i form av reportasjer. For eksempel viste 

programmet elever som demonstrerte mot at treet i skolegården skulle rives (Supernytt, 

25.03.15), og ungdomselever som gruet seg til å dusje etter gymtimen (Supernytt 20.11.14). I 

begge innslagene fikk elevene fortelle om bakgrunnen for sine meninger, hvorfor treet var 

viktig for dem og hvorfor mange valgte å ikke dusje. Etter reportasjen om dusjing ble seerne 

oppfordret til å si sin mening om saken og komme med forslag til løsninger på Supernytt sine 

nettsider. Rektor på skolen ble presentert mot slutten av innslaget, hvor det kom fram at hun 

var klar over problemet. At voksne i ansvarshavende roller blir konfrontert med barns 

meninger i Supernytts innslag forsterker viktigheten av meningene. I et annet eksempel ble 

politiet spurt om hva de mente, i et innslag om en gutt som fortalte at han ikke fikk hjelp etter 

at han falt og skadet seg på sykkelen. At politiet bekrefter det gutten sa, forsterket guttens 
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budskap om at folk bør hjelpe dersom de ser noen som er skadet (Supernytt, 19.02.15). Leser-

innleggene og spørsmålene som besvares av voksne eksperter i Junior hadde tilsvarende 

funksjon.   

I noen innslag blir det formidlet, og til en viss grad problematisert, at det er voksne som tar 

avgjørelser som påvirker barns hverdag. Her kommer to eksempler på nyheter hvor barn 

utfordrer voksne autoriteter. Disse reportasjene kan gjøre målgruppen mer engasjert og 

interessert i politikk, ved at de får se relevansen av politiske avgjørelser. Da faget RLE ble 

døpt om til KRLE lagde Supernytt et innslag (23.10.14) i en klasse hvor elevene fortalte at de 

ikke ønsket mer kristendom i faget. «Men, det er dessverre ikke han [en elev] som bestemmer, 

men denne mannen», ble det sagt i innslaget samtidig som det ble vist et klipp av 

kunnskapsminister Røe Isaksen. «Han er sjef for skolene, og har foreslått mer av Jesus, siden 

Kristelig folkeparti har mast om det lenge», ble det fortalt videre med voice. Dette er et godt 

eksempel på at barnenyhetene presenterer politisk innhold som er relevant for målgruppen. At 

saken ble tatt opp fra barnas perspektiv, ved at seeren fikk presentert meninger fra andre 

likesinnede, gjør saken identifiserbar. At de også får vite hvilken politisk avgjørelse som 

ligger til grunn for saken, kan gi en større forståelse for politikken (Buckingham, 2000a). Et 

liknende eksempel i Junior var en sak om at det ikke lenger var skolen, men foreldrene som 

bestemte om barnet fikk sykle til skolen (01.07.15). Reportasjen brukte fire niåringer som 

syklet til skolen for første gang som case. Barna fortalte sine meninger om den nye regelen, 

en jente sa at hun hadde tidligere hadde spurt rektor om lov til å få sykle. I en tilhørende 

enquête ble ytterligere tre barn spurt om de kom til å sykle til skolen. De politiske 

begrunnelsene for saken ble presentert av høyrepolitikerensom sto bak forslaget og en fra 

Trygg Trafikk. At det er kunnskapsdepartementet som står bak lovendringen kom fram i første 

avsnitt. Ordet kunnskapsdepartementet var gulet ut og forklart ved siden av brødteksten, 

sammen med to andre markerte ord. Dette grepet sikrer at det politiske innholdet blir 

forståelig, og istedenfor å forenkle ordene, kunne leserne utvidet ordforrådet sitt. Ti sykkeltips 

om trafikksikkerhet ble presentert i en faktaboks. Dette ga nyheten et skolepreg, ved at det ble 

presentert kunnskap som ikke var direkte knyttet til den politiske saken. Junior-maskoten var 

presentert på siden og henviste til en side lenger bak i avisa med sykkeltriks. Tekstene i 

Supernytt og Junior gir barn politisk informasjon hvor barn får en stemme. I tillegg gir Junior 

utdanning innen forsvarlig sykling med faktaboksen, og lek på siden med triksing.   

Begge barnenyhetsmediene etterstreber å inkludere barn i nyhetene. Mange av innslagene 

handlet om barns hverdag, samtidig som barn var intervjuet i andre saker. De fremstod som 
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«barnet i gata» og som eksperter. Der voksne var kilder ble de brukt som eksperter. Videre 

gjør jeg rede for hvordan presentasjonen tilpasses målgruppen med sjangre og visuelle uttrykk, 

men først tar jeg for meg aktualitet.  

4.3 Aktualitet 

Funnene barnenyhetsåret 2014-2015 viser at mange av sakene ikke fremsto aktuelle, selv om 

jeg i kodingen har tatt hensyn til at Junior utgis en gang i uken. Der saken var i nyhetsbildet 

uken før utgivelse så har saken blitt vurdert som aktuell. Allikevel var det kun 40 prosent av 

stoffet i Junior som fremstår som ukesaktuelt. I Supernytt er 66 prosent av sakene vurdert som 

ukesaktuelle, men et mindretall var dagsaktuelle. Dette står i kontrast til «voksen»nyhetene 

som hovedsakelig handler om det som tilsynelatende «skjer nå» (Øvrebø, 2012). 

Figur 2.8: Aktualitet i Supernytt og Junior 

  
De fleste temaene hadde en større andel aktuelle saker. Hoveddelen av de aktuelle sakene var 

innen temaene «sport og fritid» og «kultur» (44 prosent av det totale antallet dags-

ukesaktuelle sakene). Dette høye tallet må også ses i sammenheng med at dette var de mest 

dekte temaene i perioden, men sportsarrangementer, mesterskap, prisutdelinger og 

merkedager gjør at det blir mange aktuelle saker i disse kategoriene. De temaene som hadde 

flest aktuelle saker er allikevel de tyngre temaene, som «politikk», «kriminalitet og ulykker» 

(begge med 77 prosent ukesaktuelle saker), og «krig» (73 prosent ukesaktuelle saker). Disse 

sakene handler om at «Norge får dyrepoliti» (Junior, 27.01.15), «Budsjettforhandlingene [er] i 
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mål» (Supernytt, 21.11.14), eller at «Pakistan er i sorg» etter terror (Junior, 23.12.14). 

Kategorien månedsaktuell viser til de sakene som ikke er en nåværende hendelse, men en 

tidligere/kommende hendelse, eller en trend i tiden. Både ukes- og månedsaktuelle saker er 

aktuelle fordi de refererer til saker som er relevante for tiden. Derimot er de ikke så aktuelle 

som mulig, ettersom hendelsen kan ha skjedd flere dager før den blir presentert i 

barnenyhetene. Tidløse saker kunne like gjerne vært skrevet året før, eller etter. 

Grafen over viser at Junior hadde betydelig flere tidløse saker enn Supernytt. At en avis har 

fler mindre aktuelle saker enn en TV-sending er ikke uvanlig (Øvrebø, 2012, s. 51) Juniors 

faktaartikler, leserspørsmål og leserinnlegg bidro til det høye tallet. Med disse sjangerne 

trukket fra er om lag 15 prosent av innholdet i Junior tidløst. Temaene mat, dyr og miljø, 

hadde flest tidløse saker. Grunnen til at mange tidløse saker omhandlet miljø er at sakene 

handlet om konstante klimafaktorer og etablert tiltak. Temaet opptar barna, ut ifra 

leserinnleggene til Junior, hvor flertallet (26 prosent) handlet om miljø. Begge redaksjonene 

bekrefter at aktualitet ikke er det viktigste kriteriet. Samtidig så har redaksjonene forskjellige 

måter å jobbe på når det gjelder tidspunkt for publisering av nyhetshendelser. 

4.3.1 Aktualitet i Junior 

Det at Junior kommer ut en gang i uka begrenser aktualiteten i seg selv, men denne tiden er 

også noe redaksjonen setter pris på. Det å være dagsaktuelle er ikke et ønske fra redaksjonen, 

de bruker tiden bevisst til å kunne forklare saker grundig. Noe de mener er spesielt viktig når 

det handler om dramatiske hendelser. 

Alle vi som jobber i Junior er vant til å produsere journalistikk for voksne, en helt annen 

målgruppe. Og da er vi jo vant til å tenke kjapt, ikke sant, at det skal kjapt ut. Det tenker vi ikke 

nødvendigvis her. Tvert imot så hender det at vi bruker tiden aktivt, og veldig bevisst. Når det 

gjelder dramatisk hendelser så ønsker vi å bruke tiden, å ikke komme med nyheten før den 

faktisk har nådd barna, og det skjer ofte litt senere. (Skedsmo, 02.02.16) 

Redaksjonen har ikke et mål om rask publisering. Dette gjelder spesielt dramatiske og 

alvorlige hendelser. Skedsmo antyder at de ikke ønsker å være en avis som informerer om noe 

nytt, men en avis som forklarer barn det nye de allerede har hørt andre steder. Dette står i 

kontrast til konkurransen som preger resten av mediebransjen, hvor et mål er å være først ute 

med å presentere hendelser (Bjerke et al., 2012, s. 243). Mindre fokus på konkurranse kan 

skyldes at avisen er den eneste av sitt slag. Samtidig skal avisa være relevante for nåtiden, 

ettersom den er definert som en nyhetsavis (Skedsmo, 02.02.16).  
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Temaene og historiene de tar opp er knyttet til aktuelle nyheter, ifølge Skedsmo: 

Vi forsøker alltid å knagge sakene, men vi er ikke i så opptatt av at det skjedde i går da. Vi 

knagger alltid sakene opp mot nyheter i den forstand at vi forsøker å peke på en trend, en 

utvikling, eller tendenser i tiden, men det finnes jo unntak, som «oi! Kult!» sidene [om 

vitenskap] og dyrestoffet. De er svært tidløse. Resten forsøker vi alltid å knagge, og vi forsøker 

så langt det lar seg gjøre å skape en rød tråd gjennom hver utgave. Om vi skriver om Midtøsten, 

så har vi et yrke, ikke sant, som ikke akkurat er en nyhetssak, men da har vi en korrespondent 

fra Midtøsten som gir en annen innfallsvinkel til det å skape forståelse for hele Midtøsten for 

eksempel. Og disse «slik lever jeg»-sidene, som også sikkert virker veldig tidløse, de forsøker vi 

også å knagge så langt det lar seg gjøre. (Skedsmo, 02.02.16) 

Et eksempel er en sak om barnearbeid som ble aktualisert ved at den ble knyttet til 

fredsprisvinneren Malala Yousafzai (28.10.14). Samtidig er en stor andel saker kategorisert 

som tidløse, noe som tyder på at den aktuelle grunnen til at saken blir skrevet, nyhetskroken, 

(Waldahl et al., 2009, s. 67) ikke alltid er synlig. Den røde tråden i avisa fører til at innholdet 

endrer seg fra andre nyhetsaviser, som ikke er opptatt av at innholdet skal ha en tematisk 

sammenheng. Et eksempel fra datamaterialet er en avisautgave hvor temaet sykkel (01.09.15). 

Utgangspunktet er den tidligere nevnte aktuelle saken om at foreldrene bestemmer når barna 

er gamle nok til å sykle til skolen. Saken dekte det meste av utgavens forside. I samme avis er 

det en bildenotis fra et sykkelløp i Thailand som ble arrangert for å feire dronningens 83 

årsdag, en reportasje om økende interesse for triatlon blant unge, et leserinnlegg om mer 

sykkelopplæring, og en reportasje om terrengsykkel-triksing. Med utgangspunkt i sykkel 

dekker avisa flere saker, fra politikk til fritidsinteresser. I andre utgaver er ikke den røde 

tråden like tydelig. Det kan for eksempel være at en reportasje, og leserspørsmål eller –

innlegg innen det samme temaet, eller at «Slik lever jeg»-siden er fra samme land som en 

annen nyhet. Disse sakene er i seg selv ikke aktuelle, men de er knyttet opp til andre aktuelle 

temaer i avisa. Det vil si at redaksjonen bruker sitt eget innhold som nyhetskroker (Waldahl et 

al., 2009, s. 67) til andre saker. Dette signaliserer at redaksjonen er opptatt av å skape et bredt 

og utfyllende bilde av verden. Nyheter består ofte av hendelser som er utenom det vanlige, 

som sensasjonelle historier (Bjerke et al., 2012, s. 27), men Junior viser også det som er 

normalen, for eksempel med «Slik lever jeg» intervjuene. Som Skedsmo selv påpeker, så 

handler det om å skape forståelse. Dette er et av Juniors mål, de ønsker «å bygge en langsiktig 

forståelse av verden» samtidig som de er en nyhetsavis nært knyttet til nyhetsbildet (Skedsmo, 

02.02.16). Avisens hensikt er å informere om hendelser, og skape forståelse for verden.  
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4.3.2 Aktualitet i Supernytt (2017) 

I Supernytt er de heller ikke opptatt av at sendingen skal være dagsaktuell. Derimot har de i 

senere tid, vært raskere ute med å informere om hendelser i sosiale medier. Det vil si at de nå 

har forskjellige mål om aktualitet på de ulike plattformene de bruker til nyhetsformidling. Nye 

plattformer har gjort det mulig å være raskt ute med saker til målgruppen. Samtidig er det ikke 

viktig for dem at den lineære TV-sendingen er aktuell. 

Hvis det hadde skjedd noe, terror i Berlin for eksempel. Da ville vi ha prioritert Insta og nett, og 

så ville vi samtidig begynt å jobbe med TV-saken, men […] TV-saken skal forklare konflikt-

linjene mye grundigere enn hva de vanlige nyhetene gjør, og da venter vi heller venter en dag til, 

hvis vi ser at vi ikke får det til. (Sivertsen 08.02.17) 

Mens Junior bruker tiden bevisst i slike saker, er Supernytt raskt ute med informasjonen til 

målgruppen i en kort melding på sosiale medier, så lenge de har mulighet til å være tilstede 

der og svare på spørsmålene som kommer. TV-saken kommer først ut når redaksjonen har 

hatt tid til å bearbeide informasjonen slik at de får forklart konflikten grundig på barnas 

premisser. Dette gjelder ikke bare dramatiske hendelser. Et nyere eksempel er nyheten om en 

hval som ble funnet med 30 plastposer i magesekken vinteren 2017. Historien var i 

nyhetsbildet i Norge 2. februar 2017. Supernytt publiserte den på Instagram og nettsiden 

dagen etter, og en oppfølgingssak om at barn samlet plast langs kysten ble publisert på 

Instagram 9. februar. Nærmere to uker senere var saken på TV-sendingen (20. februar). At 

denne TV-saken ble publisert lenge etter at historien om hvalen ble kjent handler i dette 

tilfelle om redaksjonelle ressurser, men også om at saken ble vurdert som tidløs for 

målgruppen. 

Det er en tidløs sak for ungene. Selv om vi har hatt den på ‘insta’ nå, så er den like aktuell i 

neste uke på sendinga, forteller Sivertsen (08.02.17).   

Det vil si at Supernytt heller ikke har et overordnet mål om å være aktuelle i TV-sendingen, 

selv om de nå er raskere ute med informasjon på sosiale medier. Supernytts TV-sending, og 

Junior har relativt like tanker rundt aktualitetskriteriet. De bruker tiden bevisst. Redaksjonens 

vurdering samsvarer med Fogts konklusjon, at nærhet i tid ikke er viktig for barn (2003). Det 

ser ut til at andre kriterier, som å forklare, forenkle og berolige kommer foran hensynet til 

aktualitet. Først når redaksjonene har hatt tid til å bearbeide sakene etter slike kriterier blir 

saken publisert. Dette står i kontrast til voksennyhetsbildet, hvor et av hovedkriteriene er å få 

sakene raskt ut. Aktualitet er heller ikke et konstant kriterium, men avhengig av målgruppen. 
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At eksempelet over er en tidløs sak for ungene betyr ikke at det er en tidløs sak i det generelle 

nyhetsbildet. 

4.4 Sjangere og visuelle uttrykk 

Barnenyhetene tilpasser seg målgruppen i utformingen av nyhetenes visuelle uttrykk med 

bruk av sjangere, bilder, grafikk, og musikk. Begge redaksjonene ønsker å tiltrekke seg 

publikum med det visuelle uttrykket, men det gjøres på ulike måter. Medienes særegenheter 

fører til ulike presentasjoner i Supernytt og Junior.   

4.4.1 Juniors visuelle kart over saken 

Junior er en nyhetsavis med et sjangermangfold, som figur 4.9 viser. Som i andre nyhetsaviser 

har de ulike sjangerne og temaene faste plasser i avisa, men innholdet på sidene skiller seg ut. 

Flere av tekstene i avisa utfordrer sjangerkonvensjoner, med tekster som fremstår tidløse, som 

beskrevet, men også med bruk av flere skriftlige, grafiske og billedlige elementer. For eksem-

pel består de to første avissidene alltid av notiser med bilder fra hele verden. Ettersom bildene 

er det bærende elementet, skiller disse tekstene seg fra tradisjonelle notiser (Vestad & Alme, 

2002, s. 60). Derfor er begrepet bildenotiser brukt om disse tekstene. Dette er sjangeren som 

utgjør flest tekster i avisa, etterfulgt av små nyhetsartikler. 

Figur 4.9: Sjangerfordeling i Junior 
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Flertallet av bildenotisene er små, men omtrent en fjerdedel dekker over en halv avisside. 

Resten av avisa er også billedrik. Kun 13 prosent av sakene var uten bilder, og lengre tekster 

hadde ofte mange bilder, som grafen under illustrerer.  

Figur 4.10: Antall bilder per sak i Junior 

 

Avisas visuelle uttrykk skiller seg fra andre aviser. I Håvards undersøkelse hadde kun to 

tredeler av papirnyhetene bilder (2016, s. 229). Bildene i Junior er ofte store og i noen tilfeller 

bærende elementer også i lengre tekster, som en tosidig reportasje om diskodans (30.09.14), 

som fremstod som fem bildenotiser. Små snakkebobler med teksten «Visste du?» gir 

tilleggsinformasjon eller fakta om et tema på siden, eller henviser til en annen hendelse eller 

avisside. De stedene snakkeboblene ikke har en direkte kobling til nyhetene i avisa, er de 

kodet for seg selv som notiser, selv om de har kun består av en eller to korte setninger. 

Nyhetsartiklene er som regel små, på grensen til den tradisjonelle notissjangeren, men i 

enkelte tilfeller finnes de i lengre formater, det gjelder 20 prosent, som ikke er vurdert som 

reportasje grunnet tekstens oppbygning. For eksempel en artikkel om at «Stadig flere flykter 

til Europa» (28.04.15), som bestod av fakta og intervju om båtflyktninger. Artikkelen 

inneholdt mange elementer i tillegg til brødteksten; fem bilder, en faktaboks, en snakkeboble 

og flere piler med tekst. Skedsmo beskriver hvordan redaksjonen utnytter papirformatet til å 

forme et «visuelt kart over saken» som barna kan orientere seg i. 

Vi forsøker å utnytte papirformatet til det fulle. Vi prøver å skape flest mulig innganger inn i 

teksten, fordi barna er så forskjellige. Så det å bruke maskot, piler, tankebobler, tagging, og 

spørsmål og svar, det er veldig bevisste virkemidler fra vår side, som er annerledes.  

De ulike elementene blir brukt for å skape interesse hos leserne. En fjerdedel av sakene inne-

holdt en eller flere faktabokser, og i ni prosent av sakene var det flere enn tre faktabokser. 

Grafiske elementer, som piler og snakkebobler var i to tredjedeler av sakene og kart ble brukt 
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i en tredjedel av sakene; fordelt på 13 prosent av innenriksstoffet og 58 prosent av utenriks-

stoffet.  

4.4.2 Supernytts tradisjonelle format 

Supernytt fulgte i analyseåret et tradisjonelt TV-nyhetsformat med en vignett med globus og 

presentasjon av headlines, og en programleder som presenterte hvert innslag. Halvparten av 

innslagene var reportasjer. 27 prosent var nyhetsinnslag uten handlende aktører, hvor det ikke 

så ut som journalisten hadde vært tilstede, men kun en fotograf. 17 prosent var studio-

kommentarer hvor programlederen leste informasjon til videoklipp.  

Figur 4.11: Sjangerfordeling i Supernytt 

   

Halvparten av innslagene inneholdt musikk, enten som en lav nyhetsbeat under 

nyhetsinnslagene, eller som et større virkemiddel med andre musikksjangere som poplåter i 

reportasjene. 32 prosent av sakene inneholdt grafikk. Og 17 prosent av innslagene hadde 

kartgrafikk, fordelt på 10 prosent innenriks og 30 prosent utenriks. Supernytt ble spilt inn i det 

samme studioet som dagsrevyen i analyseåret 2014-1015. I ettertid har de flyttet til et eget 

studio, noe som i stor grad har påvirket programmets uttrykk, ifølge prosjektleder Frank 

Sivertsen: 

Det store løftet kom da vi gikk fra Dagsrevystudioet [høsten 2016], og fjernet oss fra å være 

«lillebror» eller hva vi var for Dagsrevyen, til å skape vårt eget univers i et sånt lite bøttekott vi 
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har her borte, hvor vi har studio. Tanken var, jeg har ikke noen sånne gode formuleringer på det, 

men vi skal prøve å være litt sånn ‘youtube-aktige’ også i TV-sendinga. (Sivertsen, 08.02.17) 

Med bytte av studio, og mulighet til å gjøre opptak gjennom hele uka, har programmet gått 

bort fra den faste strukturen med programlederens intro, avspilling av innslag, og 

programleders avrunding, til en mer sømløs struktur hvor sakene sklir over i hverandre. I dag 

kan Supernytt klippe fram og tilbake mellom studio og innslag, og bruke flere programledere i 

samme program.  

Jeg tenker at den måten vi forteller nå er mer på vår målgruppes premisser. Historiene blir 

annerledes når vi er tilbake i studio og går frem og tilbake. Så det ironiske er at vi har nesten 

ikke bruk for studio lenger, for det fører til at programlederen blir med ut. F.eks når du lager en 

sak om det kontantløse samfunnet så vil du heller ha programlederen i et miljø hvor du ikke kan 

betale med kontanter enn i studio.  Så da ble introen til den saken i messa [NRK kantinen]. Du 

bygger historien annerledes, fordi studio har forandret det. Dette handler egentlig om a 

barnenyheter bare må treffe målgruppen enda bedre. (Sivertsen, 08.02.17) 

Supernytt etter høsten 2016 har altså en løsere struktur, med en mer fleksibel programleder, og 

samtidig en større bruk og eksperimentering med grafikk. Det vil si at begge mediene nå leker 

med nyheters uttrykksform. Utfordringen med det er at programmet og avisa kan oppfattes 

som mindre seriøst når de avviker fra sjangerkonvensjoner (Vestad & Alme, 2002, s. 59). 

Barn er en målgruppe som kritisk vurderer presentasjonsformen, derfor er det viktig at 

redaksjonene finner en måte å presentere innhold med humor, uten at nyhetene oppleves som 

mindre viktig (Buckingam, 2000a, s. 208).   

4.5 Funksjoner; informasjon, forklaring, kunnskap og underholdning 

Nyhetene for barna har flere funksjoner utover det å gi informasjon om hendelser i verden. Ut 

ifra tekstenes utforming kan det trekkes fram fire funksjoner; å informere, gi kunnskap, 

underholde og forklare. De sakene som er vurdert som informerende beskriver en aktuell 

hendelse eller saksforhold. Disse sakene svarte på spørsmålene hvem?, hva?, hvor?, når?, 

hvordan? og hvorfor?, med hovedtrykk på de fem første. Dette gjaldt nærmere halvparten av 

Supernytts innslag og 34 prosent av Juniors tekster, som figur 4.12 og 4.13 illustrerer. Det var 

informative saker innenfor alle temaene Over halvparten av politikksakene, skolesakene, 

natur- og klimasakene, samt sakene om bistand er vurdert som informative.  

Når sakene var kompliserte, og årsakssammenhengen ikke var selvforklarende for 
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målgruppen, som for eksempel ved konfliktfylte hendelser, eller saker om politikk og 

økonomi, ble det brukt mye plass på å forklare hvorfor. Disse sakene er vurdert som 

«forklarende». De bestod av historier i nyhetsbildet, som trengte grundigere forklaring, som 

for eksempel «Endelig enige om statsbudsjettet» (25.11.14, Junior) og «Seksuelle overgrep i 

Tromsø» (Supernytt, 22.05.15). Unntaksvis var disse sakene nærmere beskrivelser og 

forklaringer på et aktuelt fenomen, som for eksempel bruk av dataspill med aldersgrense 

(18.05.15, Supernytt), og «10 spørsmål og svar om oljelandet Norge» (Junior, 23.12.14). De 

temaene som inneholdt flest forklarende saker i Junior var «krig» og «politikk», og i 

Supernytt var flest slike saker innen «kriminalitet og ulykker» og «krig».  

Den tredje kategorien «kunnskap», var den største i Junior, noe som skapte et mer helhetlig 

bilde av verden i avisa. «Kunnskap» er en blanding av de to første kategoriene, men sakene i 

denne kategorien skiller seg ut ved at de fremstår tidløse. I tillegg til de tidløse sjangerne 

faktaartikler, leserspørsmål og «Slik lever jeg»-sider, gjaldt det flere av sakene på nyhetsidene. 

Eksempelvis en bildenotis (Junior, 28.04.15) som informerer om en jente som plukker 

ranukler i en blomstereng i Israel, og at slike blomster blir solgt til Europa. Temaene med flest 

kunnskapsgivende saker var «dyr», «helse og sosial» og «kultur» i avisa. Supernytt har langt 

færre slike saker, noe som viser at de er tettere knyttet opp mot nyhetsagendaen. De fleste 

kunnskapssakene i Supernytt var innen «helse og sosial» og «sport og fritid». Underholdning 

var høyt prioritert i begge redaksjonene. De sakene som her vurderes som underholdene er 

innen de lette temaene «sport og fritid», «kultur» og «dyr». Supernytt hadde en større andel 

underholdene saker. Samtidig hadde Junior også kryssordsider som kommer i tillegg til 

tekstene undersøkt her. I begge mediene ble det også brukt et lekent språk og humoristiske 

grep i saker med en informerende eller forklarende funksjon. De sakene som vurderes 

underholdende er lite vesentlige fra et nyhetsperspektiv, og inneholdt et lekent språk eller 

lekene illustrasjoner. De underholdene sakene balanserer helheten i innholdet, og flere av dem 

ville antageligvis havnet under Buckinghams uttrykk «sugar to accompany the pill» (2000a, s. 

45)   
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Figur 4.12: Sakenes funksjoner i Junior 

             
 

Figur 4.13: Sakenes funksjoner i Supernytt 

           

Med denne typen kategoriseringer kan resultatet virke mer svart-hvitt enn virkeligheten. I 

realiteten inneholder sakene ofte flere av kategoriene. En informativ sak kan for eksempel 

inneholde mye forklaring, og humoristiske grep. Jeg har allikevel forsøkt å plassere alle 

sakene i en kategori, for å kunne finne ut i hvilken grad det ble brukt forklaringer, og i hvilken 

grad underholdning var et overordnet kriterium. I følge redaksjonene selv er humor et viktig 

virkemiddel. Junior bruker humor bevisst i stort sett alle saker: 

 



78 

 

Det er selvfølgelig veldig vanskelig når du skriver «ti spørsmål og svar fra Syria», men så langt 

det lar seg gjøre alle andre steder, at maskoten kan få presentere humør og rett og slett litt sånn 

livsglede, at vi må tulle litt med leserne våre. Det er også et veldig bevisst virkemiddel, som vi 

burde gjøre mer av, fordi det er en måte å dra leserne inn i teksten på. Det er mye alvor i barns 

liv, mens de genuint er innmari glade selv, så vi prøver å møte dem litt på deres banehalvdel der. 

(Skedsmo, 02.02.16) 

Et eksempel er reportasjen «– Dumt å være tissetrengt når jeg jobber» (28.04.15), som er et 

intervju med en hund. Selv om denne teksten hadde tydelige humoristiske grep er den likevel 

kategorisert som kunnskapsgivende, fordi den ga opplysninger om førerhunder. Supernytt 

hadde flere underholdende saker enn Junior, og i følge Sivertsen er det flere underholdene 

elementer i dagens sendinger, som i større grad er lagt opp etter barns ønsker. Gjennom 

fokusgrupper med målgruppen kom redaksjonen fram til at de ønsket mer underholdning, 

krim og sport. Disse temaene har det derfor blitt mer av de siste to årene: 

 

Oppdraget har alltid vært at man skal få barn til å like nyheter, men vi styrer det kanskje enda 

mer nå av at det skal være gøy å se nyheter. Du skal lære noe, og du skal få vite hva som er 

viktig i samfunnet, men du skal også få le og bli sjarmert. […]Tidligere var vi mer læreren selv, 

mens nå forteller vi ting på en mer moderne og morsom måte. Jeg vet at vi alltid har prøvd å 

gjøre det, men det handler også om hvilke rammer og betingelser en har, som gjør at vi kanskje 

føler oss litt friere nå. (Sivertsen, 08.02.17) 

 

Sivertsen forteller at Supernytt har tatt i bruk flere tabloide grep for å presentere saker på 

barns premisser. Samtidig har programmet fortsatt et ønske om å vise seerne gode verdier og 

lære dem om mobbing, rasisme og klima. Det jobbes allikevel for at alle sakene skal fortelles 

på en underholdende, og engasjerende måte: 

For meg så er det å være tabloid et hedersord. For det å bruke en tabloid fortellermåte handler 

ikke om at vi ikke kan ha tunge saker. Vi kan fortelle om Syriakrigen på en tabloid måte. Vi kan 

fortelle om tunge, substansielle saker på en tabloid eller underholdene og engasjerende måte. 

Man trenger ikke å fortelle noe på en kjedelig måte bare fordi det er viktig. (Sivertsen, 08.02.17) 

Denne koblingen mellom en tabloid tilnærming og målgruppen er gjenkjennbart fra 

Buckinghams mening om at underholdende elementer bør integreres i innholdet (2000a, 

s. 210f). Dette er et tegn på at innovasjonen Buckingham og Matthews etterlyste 

kanskje er i ferd med å bli integrert i barnenyheter. 
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4.6 Dialogen med målgruppen 

Det er de voksne som lager nyhetene for barna i Norge. Det er de som beslutter valg av saker, 

og presentasjonsform. Samtidig er målgruppen indirekte involvert via en tett dialog med 

redaksjonene. Dialogen med målgruppen er av stor betydning for nyhetsproduksjonen. 

4.6.1 Juniors leser-«klubb» 

Avisredaktøren mener at mye av grunnen til avisens suksess ligger i dialogen med 

målgruppen (Skedsmo, 02.02.16). I tillegg til at barn er intervjuobjekter og deltakere i 

tekstene, er de direkte representert i form av leserinnlegg og spørsmål. Leserne får stille store 

og små spørsmål til eksperter som besvares i avisa. Spørsmålene handler hovedsakelig om 

følelser, dyr og vitenskap. Hvorfor kysser vi? Hva kan man gjøre når noen dør? Hvorfor har 

man kviser? Disse spaltene sikrer at tekstene tar opp temaer som opptar barn. Leserne blir tatt 

på alvor ved at de får svar på spørsmål de faktisk sitter med, men som de kanskje ikke får svar 

på andre steder, eller ikke tør å stille direkte. Samtidig gir svarene leserne kunnskap om små 

og store hverdagslige fenomener eller utfordringer. Redaksjonen bruker lesere til å intervjue 

kjendiser. «Junior-journalister» ble kun brukt i sport, fritid og kultur-saker. Ofte er spørsmål 

til saker med samfunnsorienterte temaer, eller saker om krig og konflikter utformet i 

samarbeid med skoleklasser. På den måten har redaksjonen mulighet til å svare på de 

spørsmålene målgruppen faktisk sitter med. Der det kommer fram av teksten at spørsmålene 

er utformet av barn, viser de målgruppen at de blir tatt på alvor. Barn føler at de slipper til i 

avisa, og kan identifisere seg med andre barn i avisa:  

Vi opplever at leserne våre føler at de er med i en klubb, en menighet på en måte. Det ser vi av 

alle innspillene og henvendelsene vi får tilbake. Det er kjempe gøy. De er veldig lojale mot oss, 

vi er en av dem på et vis. Vi får betalt [i antall lesere] for at de føler at de blir tatt på alvor. 

(Skedsmo, 02.02.16) 

Følelsen redaktøren beskriver av fellesskapet som oppstår mellom barna i avisa, leserne og 

redaksjonen er både til fordel for avisa og for leserne. Leserne føler seg sett og hørt, og 

fornøyde lesere sikrer abonnenter til avisa. Men det handler om mer enn at leserne kan 

identifisere seg med innholdet og føler at de blir tatt på alvor. Dialogen med målgruppen fører 

til at redaksjonen får kunnskap om barns ønsker og behov. Denne kunnskapen bruker de 

aktivt i produksjonen. At redaksjonen kjenner sin målgruppe er spesielt viktig i arbeid med 

nyheter for barn, fordi abbarant dekoding av innholdet lettere kan oppstå når forskjellen 

mellom redaksjonsansatte og målgruppen er stor (Vestad & Alme, s. 2002) Helt fra 
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prosjektfasen har redaksjonen vært opptatt av å bli kjent med målgruppen. De intervjuet 

mange barn om hva de ønsket seg, da de skulle etablere avisa, i tillegg til medieforskere og 

barnepsykologer (Skedsmo, 02.02.16). Blant de ansatte i etableringen hadde de også en 

pedagog. 

En lærer med 15 års erfaring fra barneskolen, det vil jeg anbefale alle som skal starte 

barnepublikasjon. Han hadde spisskompetanse på læreplaner og hva de driver med i skolen,  

som ikke vi andre hadde. Det er ikke det at vi skal følge læreplanen, men nå vet vi mye om hva 

de lærer på skolen, også vet vi mye om hva de ikke lærer. (Skedsmo, 02.02.16) 

Grunnet dette forarbeidet har gjort ikke redaksjonen sett behov for å gjøre vesentlige 

endringer i avisens utforming siden lanseringen (Skedsmo, 02.02.16). Jevnlige 

oppfølgingssamtaler, henvendelser fra leserne og besøk i redaksjonen gir redaksjonen 

oppdatering på målgruppens meninger, forståelsesnivå og behov. Dermed blir målgruppen 

indirekte involvert i produksjonen ved at redaksjonene drar nytte av henvendelsene de får. For 

eksempel får skoleklasser som besøker redaksjonen testlese avisa og komme med innspill før 

den blir trykt.  

Det er en veldig fin avsjekk, og da kan man få seg noen overraskelser, over hvilke spørsmål de 

faktisk sitter med. Noen ganger så kan man lett overvurdere leserne, men man kan også 

undervurdere dem. Men det er krevende, for vi definerer oss jo opp mot barn i barneskolealder, 

og det er enormt forskjell på en førsteklassing og en sjuendeklassing. Det å gjøre det enkelt nok, 

uten å bli banale og miste for mange nyanser, det er jo krevende. [...] Vi har jo alle jobbet med 

journalistikk for voksne, men det er ingen som har jobbet så mye med tekstene som de gjør i 

Junior. Det er hele tiden; ‘hva kan vi stryke?’, ‘hva kan vi ta bort, og fortsatt beholde 

meningen?’. Det er kjempevanskelig, men det er innmari gøy også, kjempe gøy. (Skedsmo, 

02.02.16) 

Den vanskelige jobben med å tilpasse til målgruppens kognitive nivå er umulig dersom man 

ikke vet noe om hvilket forståelsesgrunnlag og hvilke referanserammer barn har. Juniors 

«klubb» er like viktig for redaksjonen, som for leserne.  

4.6.2 Supernytts dialogbaserte produksjonsflyt (2017)   

Supernytt merker også at målgruppen er spesielt engasjert, særlig på sosiale medier som de 

har brukt aktivt fra høsten 2015.  

Vi har en veldig engasjert målgruppe. Du klarer ikke å få det samme engasjementet hos voksne, 
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med unntak i enkeltsaker som homofile i kirken, eller den type verdisaker da. (Sivertsen, 

08.02.17) 

TV-sendingen bruker ikke barn som journalister i analyseåret. I datamaterialet er det heller 

ikke publisert innsendt innhold fra barn. Men engasjementet på de sosiale mediene samt det 

endrede uttrykket i TV-sendingen har ført til at Supernytt nå integrerer barns egne opptak i 

sendingen. Både på Instagram og Snapchat inviterer redaksjonen målgruppen til dialog ved at 

de stiller spørsmål om noe knyttet til saken eller samme tema. Svarene barna sender inn blir 

ofte referert til eller vist i TV-sendingen. For eksempel presenterte de Høyres forslag om et 

kontantløst samfunn på Instagram en helg i vinteren 2017:  

I løpet av den helgen så hadde vi over tusen svar fra ungene. Jeg har ikke talt opp, men jeg er 

sikker på at over 90 prosent var negative. ‘Hvordan skal barn da lære bruken av penger?’ […] 

Det var veldig mange sånne gode innspill. (Sivertsen, 08.02.17) 

Dette førte til at Supernytt lagde en studiokommentar på mandag (09.01.17) hvor de 

informerte om saken og oppfordret seerne om å si sin mening på Supernytts Instagramkonto. 

På Snapchat oppfordret de om det samme.   

Så får vi videoer tilbake fra barn, som vi kan bruke til sendinga på tirsdagen […] hvor vi 

går litt dypere inn i nyheten. Vi har barnas kommentarer fra Snap, og vi har en egen 

reportasje eller en egen sak om pengenes opprinnelse for å sette det hele i perspektiv.  

Dette er et eksempel på hvordan Supernyttsendingene nå blir utformet gjennom dialog med 

seerne på sosiale medier. Supernytt lanserte nylig en ny plattform for dialog med seerne. Fra 

vinteren 2017 kunne barna svare på spørsmål fra redaksjonen via en app inspirert av Lilla 

aktuelt i Sverige (Sivertsen, 08.02.17). I «Svar-o-meter» appen stiller redaksjonen spørsmål 

innen ulike temaer og gir svaralternativer til brukerne. Informasjonen bruker redaksjonen i 

utforming av nyheter. Målgruppen liker å sine meninger. «Det ligger egentlig i bunnen at 

barna elsker å gi uttrykk for sine meninger. Om du spør ‘hvilken farge er finest?’ får du utrolig 

engasjement» (Sivertsen, 08.02.17). Samtidig drar redaksjonene nytte av dialogen. Nyheter 

for barn er ikke bare en unik mulighet til å kunne tilpasse innholdet til målgruppen, det er 

også en unik mulighet til å bli kjent med målgruppen. Mens voksne passivt konsumerer 

nyheter, og kun et fåtall kontakter redaksjonene direkte, er barn aktive nyhetsmottakere. 

Tidligere har barnenyhetsredaksjoner blitt beskyldt for å produsere innhold basert på hva de 

antar seerne interesserer seg for (Matthews, 2010, 66f). Supernytt og Junior har god 
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kjennskap til målgruppen gjennom dialog. Gjennom samtaler, tilbakemeldinger, besøk i 

redaksjonene og kommunikasjon via sosiale medier får redaksjonene vite hva barn er opptatt 

av og hvilket forståelsesnivå de har. Dette er helt essensiell kunnskap for å kunne gjøre en god 

tilpasning av nyhetsbildet.  

4.7 Oppsummering av de kvantitative resultatene 

Barnenyhetsbildet er resultatet av en tilpasning til redaksjonens målgruppe. Mens andre 

nyhetsmedier har utfordringer med å lage nyheter som passer for alle, med saker som er 

relevante, forståelig, og samtidig interessante for alle, vet barnenyhetene hvem de lager 

nyheter for.  

4.7.1 Hvilke temaer dominerer i Supernytt og Junior? 

Barnas nyhetsbilde bestod av et bredt spekter av temaer, og inneholdt mye sport og kultur i 

tillegg til samfunnsorienterte temaer. En forståelse av at det ikke er mulig, og i mange tilfeller 

heller ikke ønskelig, å skjerme målgruppen for nyheter resulterte i dekning av dramatiske 

saker. Det var en overraskende lik temamessig fordeling i Supernytt og Junior. Det er tydelig 

at redaksjonene ønsker at nyhetshistoriene skal omhandle barns hverdag, ettersom 

skolesakene dominerte i nyhetsbildet. Barnenyhetsbildet bestod av en balanse av lette og 

tunge temaer, og intervjuene viser at det er viktig at de tunge sakene ikke blir dominerende. 

Begge redaksjonene ønsket at nyhetene skulle engasjere og underholde. Dette kan være en av 

grunnene til at de enkle temaene dominerte i antall, og også i størrelse i Junior.  

4.7.2 I hvilken grad er barn synliggjort i barnenyhetene? 

Barn blir i stor grad synliggjort i Supernytt og Junior. Det ble gjort direkte ved å prioritere 

sakene som omhandlet barn, og indirekte gjennom en tett dialog med målgruppen. Sakene om 

barn ble viet mest plass, og fremstår derfor som viktigere. Barn er synlige kilder i godt over 

halvparten av sakene med intervjuer. Her retter barnenyhetene opp for pressens funksjoner 

som i liten grad ivaretar denne gruppens rett til informasjon og ytring. Barn får en stemme i 

samfunnet, og ytringsfriheten deres blir ivaretatt. Deres meninger blir tatt på alvor i 

barnenyhetene, hvor barna ikke bare bidrar på lik linje med voksne, men også var i et 

betydelig flertall. Barns ytringer ble hovedsakelig presentert først i nyhetene. De fremstod 

som aktører og agents, som «barnet i gata» og eksperter, noe som står i kontrast til andre 

nyhetsmediers stereotypiske fremstilling av barn.  
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4.7.3 Hvordan tilpasses innholdet i barnenyhetene til målgruppen? 

Kjennskap til målgruppen gjennom tett dialog gir redaksjonene mulighet til å gjøre gode 

tilpasninger av nyhetsbildet. Disse tilpasningene fører til at nyhetskriteriene, både de 

saksbasert og de presentasjonsbaserte, skiller seg fra nyhetskriteriene i «voksen»-nyheter. De 

sakene som inneholder historier om barn, og har relevans for barns hverdag blir prioritert. 

Dette er tilsynelatende de overordnede saksbaserte kriteriene i nyhetene for barn. I tillegg blir 

de sakene redaksjoner mener har nådd målgruppen fra andre medier laget. Dermed følger 

barnenyhetene også indirekte de saksbaserte kriteriene i andre medier, men presentasjonen 

skiller seg ut. Nyhetene vises fra barnas perspektiv, forenkles, forklares, og er positive og 

lekne. Det handler om å skape identifikasjon og relevans.  

4.7.4 Hvilke likhetstrekk og forskjeller er det på nyhetene i Supernytt og Junior? 

Junior skjermer mottakerne i større grad enn Supernytt. Avisa inneholder færre dramatiske 

bilder og detaljer enn TV-sendingen, som bruker mer plass på sakene om krig, kriminalitet og 

ulykker. Junior bruker mer plass på «sport og fritid», «kultur» og «dyr». Samtidig fremstår 

avisa som mer pedagogisk orientert med flere tidløse, og hverdagslige saker og temaer som er 

med på å gi et helhetlig bilde av verden. Supernytt ser i større grad ut til å følge tradisjonelle 

og tabloide nyhetskriterier, som fører til at nyhetsbildet oppleves som mer «utenom det 

vanlig» og mer underholdning.  

Allikevel er det flere likhetstrekk enn det er forskjeller på nyhetene i Supernytt og Junior, til 

tross for medienes ulike egenart. Begge viser nyheter fra barnas perspektiv, har flest saker om 

barn og flest barn som kilder. Prioriteringen av tema etter antall saker er lik, og begge 

redaksjonene snakker direkte til målgruppen og bruker en leken og optimistisk fremstilling. 

Sist men, ikke minst mener redaksjonene at de har opparbeidet god kjennskap til målgruppens 

interesser, behov og forståelsesgrunnlag gjennom tett dialog. Denne kunnskapen bruker de 

aktivt i produksjonen av nyheter 

4.8 Saken om vulkanen 

Jeg vil her presentere diskursanalysen av tekstene. Det første eksempelet beskriver hvordan 

nyhetene fremstår i Junior og Aftenposten, og Super og NRK.no. 

Saken om vulkanutbruddet i Chile er en klassisk nyhet (Allern, 2001, s. 53). Det er en 

dramatisk og uventet hendelse som ikke direkte omhandler barn, eller har en innvirkning på 

norske barns liv. Allikevel ble saken tatt opp i både Junior og Supernytt. Nyheten i Supernytt 
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og Junior er umiddelbart gjenkjennbare nyhetstrekk fra «voksen»-nyheter. Den er aktuell, et 

brudd med det normale, og bildene er sensasjonelle. Bildene er derfor vesentlig i denne saken. 

Med en nærmere studie kommer det fram at presentasjonen for barn skiller seg fra 

presentasjonen for voksne i samme mediehus.  

Teksten i Junior  

 

4.8.1 Bildenotis i Junior 

I Junior ble teksten presentert i form av en bildenotis på «Nyheter jorden rundt» sidene.             

Tittelen «5. Santiago, Chile» (Skedsmo, 28.04.15, vedlegg 3.1) henviser til en globus på 

midten av sidene, som viser hvor de ulike bildenotisene er fra. Sammenlignet med andre 

bilder i Junior var bildet av vulkanen lite, men det trekker oppmerksomheten med en sterk 

orangefarge som preger mesteparten av bildet. Det er et totalbilde, tatt på avstand, og en pil 

peker mot senter av bildet på røykskyen med teksten «Har hatt mange utbrudd». Den 

skriftlige delen bestod av fire setninger under bildet og er lettlest, med en liks på 26,5, som er 

på nivå med lettere skjønnlitteratur for voksne (Vestad & Alme, 2002, s. 169).  

Vulkanen blir levende i første setning, hvor det beskrives at den «[…]våknet til liv og spyr ut 

røyk og aske». Med denne beskrivelsen kan vulkanen assosieres med en drage. Dette er (en 

bevisst eller ubevisst) bruk av besjeling, som vil si å tilegne en ting levende egenskaper 

(Vestad & Alme, 2002, s.99). Besjeling kan skape følelser og nærhet til vulkanen. Bruken av 

historisk presens i setningen kan ha liknende effekt. Det vil si at vulkanutbruddet beskrives 

som om det skjer i nåtid, til tross for at det skjedde uka før, noe som kan skape spenning og 

liv i teksten (Vestad & Alme, 2002, s. 98) Dette får saken til å fremstå mer aktuell. Teksten 

gir inntrykk av at utbruddet skjer nå. Slike virkemidler knyttes til fiksjonssjangeren, og kan 
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engasjere leseren. Samtidig kan disse grepene kollidere med journalistikkens krav til saklig 

autentisk informasjon (Vestad & Alme, 2002). Dette blir løst i teksten ved at presens 

perfektum er brukt i den første setningen, som viser at vulkanen «har våknet». Informasjon 

om når den våknet er derimot utelatt. Videre informerer teksten om at «Folk som bor i 

nærheten, må holde seg unna mens utbruddet pågår.», uten å gå videre inn på konsekvensen 

av utbruddet. Isteden går teksten fra den episodiske rammen, dette vulkanutbruddet, til en 

tematisk ramme; antallet vulkaner i landet. Før rammen utvides til å omfatte hele verden i 

neste setning, hvor det informeres om at «Av alle land i verden er det bare Indonesia i Asia 

som har flere vulkaner enn Chile». Denne utvidingen av rammen har ingen betydning for den 

spesifikke saken. Den siste informasjonen gir kunnskap om verden, et pedagogisk grep som 

har røtter langt tilbake i barnenyheter i Norge. 

Oppsummert så framstår denne teksten som spektakulær, grunnet bildet som tydelig viser at 

voldsomme krefter er i sving, samt bruk av besjeling. På få setninger går teksten fra en 

episodisk til en tematisk ramme. Teksten er kort og lettlest, men ikke så enkel at den hadde 

skilt seg ut om den sto i øvrig presse. Dersom vi ser på de aspektene ved hendelsen som ikke 

kommer frem i teksten skiller denne barnenyheten seg mer ut. I Aftenpostens nettsak, som er 

hentet fra nyhetsbyrået NTB (Hanssen, 23.04.15) fremstår nyheten som betydelig mer 

dramatisk. Informasjon som er utelatt i Junior blir presentert allerede i første avsnitt av 

brødteksten, som er lenger enn Junior. «Myndighetene har sendt ut såkalt rød alarm, [og] 

faren for at betydelige mengder aske vil havne i atmosfæren er stor.» Videre i brødteksten 

kommer det fram at «man frykter flom» og at «–Folk er veldig, veldig skremte». Nettsaken 

bruker også en tematisk ramme på slutten, først med et historisk perspektiv, deretter den 

samme infoen som i barnenyhetene; «Chile har omtrent 90 aktive vulkaner, og bare Indonesia 

har flere vulkaner enn det søramerikanske landet». Forskjellen er at mens det ligger i 

inferensen at Indonesia er et land i Aftenposten, altså informasjon som det er forutsatt at 

leseren forstår (Vestad & Alme, 2002), er det i Junior skrevet.  

Juniorteksten skiller seg fra Aftenpostenversjonen ved å være kortere, og både mindre og mer 

detaljert på samme tid. Det vil si at hvilke detaljer som var viktig i barnenyheten og 

voksennyheten var forskjellig. Dramatiske detaljer ble utelatt fra Junior, og forklarende ord 

ble lagt til. Supernytt presenterte en annen versjon.   
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4.8.2 Nyhetsinnslag i Supernytt 

Supernytts innslag «Vulkanutbrudd i Chile» (Zoric, 23.04.15) ble introdusert av en smilende 

programleder, Tone Rekdal Sperre, som sa «Vi skal til Chile hvor en vulkan har våknet til liv». 

Innslaget var nummer fem i programmet. Bruken av besjeling er den samme som i Junior. 

Innslaget begynner med en video av vulkanen med samme utsnittet som bildet i Junior. Tonen 

blir raskt mer alvorlig når reporteren begynner å snakke sakte, med en monoton stemme: 

«Røyk og aske, tusenvis av meter til værs.» Det er måten reporteren sier det på som trekker 

assosiasjoner til en vanlig nyhetssending, og dermed setter et alvorlig preg på innslaget. 

Derimot trekker de påfølgende illustrasjonene seeren tilbake til barnenyhets-universet, med en 

grafikk av en jordklode som snurrer fra Norge til Chile, hvor en vulkan popper opp. Videre er 

det en kommentar fra en dame som forteller at det var imponerende å se. Damens fremtoning 

og kroppsspråk antyder at hun ikke er redd. Dette har en beroligende effekt, noe som blir 

fremhevet i resten av reportasjen. «Det er ikke meldt om skadde, og så lenge asken bare går 

oppover, vil trolig vulkanen Calbuco ikke skade noen. Likevel tar de ingen sjanser», forteller 

reporteren. Her blir infoen om at ingen er skadd repetert, før innslaget viser at det blir tatt 

forhåndsregler. En spansktalende innenriksminister forteller at folk «mindre enn 20 kilometer 

fra vulkanen må dra fra hjemmene sine». Avslutningsvis er det bilder av trafikkork med en 

voice «og sånt blir det kaotisk av. Heldigvis er vulkanutbrudd noe som ikke skjer i Norge». 

Slutten på nyheten er både beroligende og munter. 

Innslaget på Supernytt inneholder de samme elementene som NRK Urixs innslag på nett 

(Tjørholm, 23.04.15) som er hentet fra nyhetsbyråene NTB, AFP og Reuters. Videoen av 

vulkanen, innenriksministeren og den tilskuende damen er presentert i begge versjonene, men 

oversettingen av hva de sier er ikke lik. Mens innenriksministeren snakker om en «radius på 

20 km» på NRK nett, har det blitt oversatt til «mindre enn 20 kilometer fra vulkanen» på 

Supernytt. Det samme gjelder å «evakuere sonen» som har blitt oversatt til å «dra fra 

hjemmene sine» på Supernytt. Med andre ord så har Supernytt gjort en forenkling av det 

skriftlige språket. De har også utelatt detaljen om «rød alarm», som blir presentert i 

Aftenposten og på NRK nett. Det kan være flere grunner til at begge barnenyhetstekstene 

unngår dette ordet. For det første så er det antagelig et fremmedord for målgruppen, som 

krever forklaring. For det andre kan denne informasjonen virke skremmende, og for det tredje 

kan informasjonen ha blitt vurdert som lite viktig for målgruppen. Det kvinnelige 

intervjuobjektet forteller mindre på Supernytt enn på NRK nyhetene. Supernytt har klipt bort 

damens utsagn om at det ble kaos og en del panikk under utbruddet, som presenteres på NRK 
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nett. Den største kontrasten mellom de to innslagene er likevel den avsluttende voicen. I 

Supernytt bar den preg av munterhet, mens det motsatte er tilfelle på NRK nyhetene, hvor 

saken slutter med at «geologer frykter at utbruddssøylen kan kollapse slik at en glovarm bølge 

med gass og stein sprer seg med en fart på opptil 300 km i timen, og ødelegger alt på sin vei.» 

Dette er et eksempel på en nyhet som ble presentert både i barnenyheter og i andre medier. 

Saken er lik, bildebruken er lik og det samme gjelder til dels oppbygningen av tekstene. Men 

innholdet og presentasjonsformen gjør at saken fremstår mer alvorlig i det voksne 

nyhetsbildet. Barnenyhetene unngår detaljer som blir uthevet i voksennyhetene, og bruker 

beroligende virkemidler. I Supernytt gjøres det med programlederens fremtoning og 

stemmebruk, og informasjon om at det ikke er noen skadde, at forhåndsregler blir tatt, og at 

det ikke kan skje i Norge. Innslaget i Supernytt er større og mer detaljrikt enn Junior. Dette 

må ses i sammenheng med at Junior utgis kun en gang i uken, og derfor har mer begrenset 

plass enn Supernytt som har sendinger fem dager i uka. Mens Supernytt holder seg til den 

episodiske rammen, bruker Junior i tillegg en tematisk ramme. Tematiske rammer er som 

nevnt mer brukt i barnenyhetene, men i dette tilfelle bruker Junior og Supernytt de samme 

rammene som mediehusene de er en del av. 

4.9 Saken om overgrep mot barn 

Et av de vanskeligste temaene i nyhetene gjennom analyseåret var seksuelle overgrep mot 

barn. Begge redaksjonene tok opp temaet i sine nyheter, men de formidlet det på ulike måter. 

Supernytt refererte til en hendelse i sin reportasje, mens Junior skrev en generell tekst. Videre 

følger diskursanalysene av de to sakene.  

4.9.1 Reportasje i Supernytt 

Reportasjen «Seksuelle overgrep i Tromsø» (Luksengard, 22.05.15) åpner 

Supernyttsendingen som denne dagen kun bestod av tre innslag. Innslaget var på ett minutt og 

ti sekunder. I tillegg brukte programlederen, Tone Rekdal Sperre, flere sekunder på å snakke 

om saken både før og etter innslaget. I introduksjonen sa hun: 

Hei, og velkommen til Supernytt. Denne uka har det vært mye snakk om en vond og alvorlig 

sak i Tromsø. Politiet har arrestert en mann for å ha gjort noe mot barn som er strengt forbudt. 

Han har begått det vi kaller seksuelle overgrep
9
. 

Talemåten til programlederen skiller seg fra «voksen»-nyhetsankere monotone opplesing ved 

                                                 
9
 Mine uthevinger. 
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bruk av mer følelser, og trykk på enkelte ord. Programlederen smiler mens hun ønsker 

velkommen, og tar en liten pause før hun fortsetter med introduksjonen til innslaget. Over har 

jeg uthevet de ordene hun legger stor trykk på. Ved å legge vekt på ordene politi og strengt 

forbudt fremhever Supernytt allerede i introduksjonen at seksuelle overgrep ikke er lov. 

Innslaget begynte med en video fra en pressekonferanse med politiet. Rett etter at politiet har 

ønsket velkommen erstattes lyden med en voice som sier at politiet forteller om noe alvorlig. 

Voicen gjentar mye av informasjonen som ble gitt i introduksjonen «at en mann har gjort noe 

vi kaller seksuelle overgrep mot barn, i en barnehage i Tromsø». Deretter ble det vist en 

illustrasjon av en dør til et barnerom som åpnes og voicen forteller at «seksuelt overgrep er 

når noen tar på kroppen din på en måte som ikke er lov». Hva det er blir utdypet i et intervju 

med en ansatt i barnevernet som ordlegger seg på et enkelt nivå, med bruk av ord som tissen. 

Deretter går reportasjen tilbake til illustrasjonen av barnerommet i revers, og et barn som står 

ved føttene til en voksen og er lei seg. «Dette er strengt forbudt, og det vet alle voksne. Det er 

nemlig aldri barna sin feil, og om du opplever noe slikt så er det veldig viktig å si ifra til en 

voksen du stoler på.» Nummeret til barnas alarmtelefon blir vist, før innslaget avsluttes med 

videoen fra pressekonferansen. Voicen informerer om at mannen er fengslet, og at politiet 

jobber med å finne ut hva som har skjedd og hvilken straff han skal få. 

På den måten begynner og avslutter Supernytt med den episodiske rammen, som biter seg i 

halen. Et slikt grep kan brukes som et spenningsmoment, ved at seeren bare får halve historien 

i starten og må se til slutt for å få vite hva som skjer (Aarønæs, 2007). I dette tilfelle kommer 

all informasjonen om hva som har skjedd i starten, mens poengene i slutten er mest repetisjon, 

eller inferens til noe som har blitt sagt tidligere. I introduksjonen ble det sagt at mannen er 

arrestert for seksuelle overgrep. I de ordene ligger det informasjon om at politiet jobber med 

saken, og at det blir vurdert en straff. At dette blir sagt eksplisitt på slutten, samt at det blir 

nevnt at mannen er fengslet, kan ha en beroligende effekt. Den episodiske rammen pakker inn 

det tematiske innholdet. Hovedelementene i innslaget er informasjon om hva seksuelle 

overgrep er, at det ikke er lov, og et budskap om at barn bør snakke med noen om det skjer. 

Sistnevnte repeterer programlederen etter reportasjen: 

Hva som har skjedd i Tromsø, vet ikke vi. Det jobber politiet nå med å finne ut. Hvis du lurer 

på noe etter å ha sett denne saken, så snakk med en voksen som du stoler på. Du kan også ringe 

alarmtelefonen for barn og unge ‘116 111’. 

Her repeterer, og dermed forsterker, programlederen budskapet i reportasjen. At barnenyheter 
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har et sterkt budskap er ikke uten utfordringer. Det gjør det desto viktigere at informasjonen 

er korrekt, og rett formidlet, slik at abbarant dekoding av innholdet ikke skjer. Det kan for 

eksempel gi alvorlige konsekvenser dersom en seer misforstår hva seksuelle overgrep er. Den 

kjente «Bjugn-saken» (Bjugn-saken, 2017) er et eksempel som viser hvor utfordrende temaet 

er. Saken eskalert fra én anklagelse mot en barnehageansatt til 29 påståtte overgripere pekt ut 

av mer enn 40 barn, men alle ble frikjent. I Supernyttinnslaget bruker både programleder, 

reporter og intervjuobjekt bruker ordet «du». En tale med strategi som skaper en følelse av 

nærhet, ved at hver enkelt seer får følelsen av å bli snakket til direkte (Vestad & Alme, 2002, 

s. 38). Dette forsterkes når programlederen ser rett inn i kamera, og skaper en opplevelse av 

blikk-kontakt, som minsker den opplevde avstanden mellom redaksjonen og seeren. Denne 

nærheten kan skape en følelse av trygghet. Når Supernytt sier at de ikke vet hva som har 

skjedd signaliserer de at dersom de hadde visst det så hadde de fortalt det, noe som kan øke 

tilliten til redaksjonen.  

I slike saker kan illustrering være en utfordring, fordi det ikke kan vises bilder eller 

illustrasjoner av hendelsen, slik det vanligvis blir gjort i en reportasje. Bildebruken i Supernytt 

er forsiktig. Ingen barn er avbildet i reportasjen. I «voksnes»-nyhetsreportasjer innen samme 

tema kan det for eksempel bli brukt anonymiserte bilder av barn som leker (NRK Nett, 

15.04.13). At det ikke er brukt i Supernytt kan tyde på at redaksjonen ikke ønsker å skape stor 

identifikasjonsmulighet hos seerne. Bruk av fargerik grafikk med enkle tegninger gjør 

innslaget barnevennlig og lekent, uten at det oppleves mindre seriøst, blant annet fordi det 

mikses med voice og video fra pressekonferansen. Ved å bruke video fra pressekonferansen 

virker innslaget mer ekte og nært, samtidig viser Supernytt hvor de har fått informasjonen fra. 

De unngår vanskelige ord, eller skremmende informasjon ved å erstatte lyden med en egen 

voice. I sendingen blir sakene gradvis lettere tematisk. De neste to innslagene handler om døv 

tolking av Melodi Grand Prix, og artisten Mo. Miksen i sendingen er balansert og ender med 

underholdning.  

4.9.2 Ti spørsmål og svar i Junior 

Supernyttsaken om de seksuelle overgrepene var ikke i Junior uken etter, men avisa hadde et 

langt intervju om temaet en måned tidligere. Da temaet også var på dagsorden i «voksen»-

nyhetene, blant annet med en sak i Drammen tingrett (Schjetne, 23.04.15). Ingen av historiene 

ble nevnt i Junior. Intervjuet i avisa «Opplever du noe vondt? Si ifra!» (Vedlegg 3.2) dekker 

to sider av avisa, og har forsidehenvisning. Saken var utformet som ti spørsmål og svar som 
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holdt seg til den tematiske rammen. Dette er en sjanger som er en gjenganger i avisa, og som 

ofte blir brukt til å forklare komplekse saker eller temaer. Intervjuet fremstod som en lang 

artikkel fordi intervjuobjektet ikke ble sitert på de tradisjonelle måtene med bruk av sitatstrek 

eller anførselstegn. Ved å fjerne intervjuobjektet fra brødteksten fremstår svarene i 

spørsmålene som udiskuterbar informasjon, ved at det ikke er en persons forklaring på saken, 

men en universal forklaring. For den oppmerksomme leseren er det et lite bilde av 

intervjuobjektet som informerer om at «Jurist Lars Due-Tønnessen er rådgiver på vold og 

overgrep i Redd Barna. Han har svart på spørsmålene».   

Mens 10 spørsmål og svar-sjangeren i andre tilfeller henviser direkte til hendelser, fremstår 

denne teksten tidløs ved at den kun bruker tematiske rammer. Tittelen henviser direkte til 

leseren ordet «du», og imperativ forsterker budskapet om å si ifra, noe som videre blir utdypet 

i brødteksten. Fokuset i teksten er å svare på eventuelle spørsmål barn har, noe som blir 

tydelig allerede i ingressen, som er utformet som spørsmål: 

 Av og til gjør voksne ting mot barn som ikke er lov. Seksuelle overgrep er ikke lov. Men hva er 

 det egentlig? Og hvem kan man snakke med om man lurer på om det har  skjedd et overgrep? 

Det er mye bruk av redundans for å forsterke budskapet, altså «overflødig» informasjon som 

repetisjon (Vestad & Alme, 2002, s. 90). Ordene «ikke lov» blir repetert i ingressen. Det er 

gjennomgående i svarene på spørsmålene i brødteksten at samme ord blir repetert, eller det 

samme blir sagt flere ganger med bruk av ulike ord. Eksempelvis er ordene kropp, tiss og ta 

på, gjengangere i begynnelsen av svaret på hva seksuelle overgrep er. 

Det er når en som er eldre enn deg, tar på kroppen din, eller gjør noe med kroppen din slik som 

to voksne gjør med hverandre. Ofte kan de ta på tissen din eller be deg ta på tissen deres. 

En slik repetering kan forsterke budskapet, men det gjør samtidig teksten mer monoton. I 

«voksen»-nyheter blir ofte repetisjon av samme ord unngått, for å skape variasjon i språket 

(Vestad & Alme, 2002, s 90). Et godt variert språk kan gjøre budskapet mindre tydelig for 

barn. Liksen i dette avsnittet antyder at teksten er lettlest. Avsnittet inneholder totalt fem 

setninger og 87 ord, hvor kun fem av ordene er lange. Det gir en liks på 23, som antyder at 

teksten er på nivå med barne- og ungdomslitteratur (Vestad & Alme 2002, s. 169). Teksten 

inneholder heller ikke fremmedord, med unntak av seksuelle overgrep, som blir forklart i 

første spørsmål. Mens Junior i andre tekster guler ut enkelte vanskelige ord og skriver en 

forklaring i en tilhørende faktaboks, har de i denne teksten erstattet vanskelige ord med 
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enklere ord. For eksempel blir ordet gjør brukt isteden for det mer brukte begår i spørsmålet 

«Hvem er det som gjør seksuelle overgrep?». I svaret på hvorfor noen gjør det står det at 

«Noen er syke og trenger hjelp. Men dette er ikke en sykdom man kan se utenpå». Dette er en 

enkel måte å forklare uttrykket psykisk sykdom, som kanskje ville vært et fremmedord for 

målgruppen. Selve intervjuet fremstår lettlest og oversiktlig siden det er strukturert som ti 

spørsmål. 

Illustrasjonen til teksten skiller seg ut ved å være en tegning, og ikke et foto som er det mest 

brukt Junior. Tegningen som viser et barn med hendene foran ansiktet, dekker mye av den ene 

siden. I bakgrunnen er det en skole, og to barn som kommer gående med en vakt. I tillegg til 

hovedteksten er det flere elementer på siden som formidler budskapet om å søke hjelp; 

maskoten med en snakkeboble, et leserinnlegg fra en voksen som ble misbrukt som barn og 

en faktaboks med telefonnummer til hjelpetjenester. En liten snakkeboble med teksten «Visste 

du?» henviser til en annen avisside hvor et barneombud svarer på et leserinnlegg fra en jente 

som har blitt misbrukt, og forklarer hva misbrukt betyr.  

Den store forskjellen på disse sakene er bruk av rammer. Junior skjermer de som ikke har fått 

med seg nyheter om overgrep fra historien ved å holde seg til en tematisk ramme. Begge 

nyhetene bruker tid på å forklare hva seksuelle overgrep er, og budskapet, om at det ikke er 

lov og at barn må si ifra dersom de opplever det, blir forsterket med redundans.  

4.10 Oppsummering av diskursanalysen 

Eksemplene viser hvordan nyhetene endres fra fremstillingen for voksne, og Supernytt og 

Juniors hadde ulike måter å presentere de alvorligste nyhetene. Barnenyhetene forenkler 

språket og unngår de mest skremmende detaljene. Mottakerne blir inkludert i tekstenes språk 

med bruk av ord som «du» og «dere», og budskapet blir forsterket med redundans. Det 

handler om forståelse, og om å engasjere målgruppen. Vulkan-eksempelet viser hvordan 

barnenyhetene innleder med en episodisk ramme, for å skape interesse og forståelse, før 

perspektivet utvides til en tematisk ramme som gir ytterligere kunnskap.   
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5. DISKUSJON 

Hva skjer når nyhetsbildet blir konstruert for barn? Mye, viser empirien i denne studien. Det 

endrer både nyhetenes form og innhold, og i så stor grad at det utfordrer selve nyhetsbegrepet. 

Fordi kriteriene for en barnenyhet og hvordan en nyhet konstrueres for barn, skiller seg fra de 

etablerte definisjonene nyheter og nyhetskriterier. Det ligger i ordet at nyheter er noe nytt. Det 

informerer mottakerne om det som skjer i samfunnet og holder dem oppdatert på nye 

hendelser og situasjoner (Bjerke et al., 2012, s. 243). Og det skal skje raskt. Det fotograferes, 

noteres, og publiseres. Målet er å være først ute. Nyheten har ikke lenger like stor verdi, om 

noen andre har publisert den først. Da risikeres at mottakeren allerede har hørt om den (Bjerke 

et al., 2012). Men dette gjelder ikke nyhetene for barna. Redaksjonene tar seg tid til å 

overvåke andre mediers innhold. Dagsaktualitet er ikke et overordnet mål (Sivertsen 08.02.17; 

Skedsmo, 02.02.16), noe som gir journalistene større mulighet til å bruke den tiden en sak 

fortjener. Dette fører til mer gjennomtenkte og gjennomførte konstruksjoner av nyhetene. 

Nyhetsbildet i Junior-avisa og Supernytt-sendingen bærer ikke preg av det tidspresset som 

preger mange redaksjoner. Ingen trykkleifer som følge av dårlig tid, eller uferdige saker som 

en konsekvens av å skulle være først ute. «Saken oppdateres» har blitt et vanlig uttrykk i 

pressen, men i nyhetene for barna er saken allerede oppdatert. Den er helst løst allerede. 

Spenning ved pågående hendelser (Bjerke P., 2012, s.240), som en kriminell på frifot, er ikke 

hensiktsmessig i barnenyhetene (Sivertsen, 08.02.17). Redaksjonene ønsker å kunne gi barn 

betryggende informasjon, og etterkomme barns ønske om å vite at ting løser seg, uten å 

undergrave virkeligheten.  

Tid er viktig for å kunne konstruere et mer helhetlig og forståelig bilde av nyhetshistorien. 

Dette er barnenyhetene i denne studien gode på. Bruken av innholdsrammer gir 

bakgrunnsinformasjon og setter nyheten i en sammenheng, slik at den blir forståelig for dem 

med lite forhåndskunnskap. Sakene om overgrep mot barn (kapittel 4.9) viste hvordan 

barnenyhetene tok i bruk tematiske rammer for å forklare et fenomen, og redundans for å 

forsterke budskap. Å kunne forklare barn saker synes å være et viktigere kriterium enn rask 

publisering. Samtidig er barnenyhetene knyttet opp mot dagsorden i øvrige nyheter og i 

samfunnet som helhet, ved at de tar opp temaer og hendelser som er i tiden. Det vil si at 

nyheter for barn er aktuelle, tross en andel tidløse saker. De har der i mot ikke et mål om å 

være mest mulig aktuelle, som «voksen»-nyhetene. Ulempen med å vente med å fortelle om 

hendelser kan være at de mest engasjerte eller oppmerksomme barna søker til andre medier 
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for å få tilfredsstilt sitt informasjonsbehov. Disse mediene er i liten grad tilpasset dem. Men 

tidligere forskning viser at flertallet av barna ikke er opptatt av at nyhetene skal være aktuelle 

(Fogt, 2003). Dermed vil de kanskje vente til de får nyheten presentert i sine egne medier. 

Men hvordan velger man ut hva som skal bli en nyhet dersom aktualitet, ikke lenger er 

viktigst? Det gir redaksjonene en enorm frihet til å bestemme hva nyhetsinnholdet skal bestå 

av, og frihet til å definere sin egen rolle. Denne studien viser at barnenyhetenes rolle følger 

samfunnets konstruksjon av barndom. Supernytt og Junior presenterer barn som nåværende 

samfunnsborgere gjennom saker og kilder, som for eksempel i reportasjen hvor barns 

meninger førte til at en parkeringsplass ble fritidsområde (kapittel 4.2). Barn får i stor grad 

uttrykke sine meninger som aktører, enten det gjelder dusjing etter gymtimen, demonstrasjon 

for å bevare et tre i skolegården, eller fritidsinteresser. De fremstår også som «agents» der 

deres handlinger og meninger blir fremstilt som betydningsfulle. Gjennom historier får barn 

eksempler på at deres meninger har eller bør ha samfunnsmessig betydning. For eksempel blir 

det problematisert at barn ikke får delta i diskusjon om skolefagets innhold. Det å gi barn en 

stemme er ikke lenger begrenset til barnenyhetenes selvpromotering (Buckingham, 2000a, 

s.53ff). Redaksjonene er bevisste på barns rettigheter og ønske om å ytre seg, og begge 

uttrykker at å dekke barns informasjonsbehov og synliggjøre barn er viktige oppgaver. Dette 

kan ses i sammenheng med at barnenyhetene i denne undersøkelsen baserer sine vurderinger 

av innhold på barns meninger, som beskrevet i kapittel 4.6. Barns ønske om å uttrykke seg 

former nyhetsbildet direkte og indirekte, noe som ikke hadde latt seg gjøre dersom 

redaksjonene vurderte dem som for lite kompetente. Slik deltagelse er i mange sammenhenger 

avhengig av en invitasjon fra voksne (Bjerke, 2010, s. 229). 

Redaksjonsmedarbeiderne har en kontinuerlig dialog med målgruppen, som de bruker aktivt 

til å gjøre bedre tilpasninger av innholdet. Den «profesjonelle visualiseringen» av målgruppen 

i de to redaksjonene er basert på kunnskap og erfaringer fra dialog med målgruppen, i 

motsetning til da Matthews (2010) brukte begrepet om redaksjonenes instinktive forståelse av 

barn. At nyhetene for barn viser at de anerkjenner barn som samfunnsborgere er ikke en 

selvfølge. Nyheter for barn er en plattform som synliggjør og fremmer barns rettigheter i 

samfunnet, som ikke blir ivaretatt av andre medieinstitusjoner. Gjennom nyhetsinnholdet i 

Supernytt og Junior vises barns rett til respekt, anerkjennelse og forpliktelser i samfunnet.  

Dagens «voksen»-nyhetsmedier viser et syn på barn som står i stor kontrast til det bildet som 

dannes i Supernytt og Junior. I nyheter for «voksne» blir ikke barns meninger og interesser 

vurdert som verdifulle (Carter, 2013, s. 255). Det kan tyde på at de institusjonene som jobber 
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direkte med barn, som skole, barneforskning og barnenyheter er mest oppdatert på barns 

rettigheter og plass i samfunnet. Årsaken til dette kan være at disse institusjonene har nærmest 

kontakt med barn, en gruppe som anser seg selv som kompetente samfunnsborgere (Bjerke, 

2010).   

Videre viser empirien at barnenyhetene er en plattform som sikrer målgruppens ytringsfrihet, 

indirekte ved at barns meninger blir tatt med i de produksjonsmessige vurderingene, og 

direkte ved at barns stemmer er synlig i nyhetene. Med barnenyhetene har barn mulighet til å 

delta i samfunnet på et nasjonalt nivå. De får kunnskap om tilstander i andre deler av verden, 

som ellers er utenfor deres rekkevidde. Dette minsker de begrensningene som ellers settes for 

barns deltakelse, av voksne eller geografiske rekkevidder (Smith & Bjerke, 2009 s.17). At 

barn blir fremstilt som samfunnsborgere i nyhetsmedier har potensielt stor betydning, fordi 

nyhetene gjennom tekstene kan påvirker holdninger og former mottakerens identitet, samt 

forståelse av samfunnet og verden (Seaton, 2005, s. 125f). Historiene i barnenyhetene kan 

være med på å forme barns konstruksjon av seg selv som samfunnsborgere. Det vil gjøre dem 

bevisst på hvilke rettigheter og muligheter de har. Barn som blir fremstilt som kapable til å 

handle som samfunnsborgere er viktig, fordi det er gjennom å vise at de kan, at barn vil bli 

anerkjent som samfunnsborgere (Smith & Bjerke, 2009, 19). Det er også en arena hvor de får 

øvd seg på sin rolle i samfunnet og utviklet sin evne til å delta. Samfunnsborgerskap er en 

kontinuerlig dynamisk læringsprosess (Smith & Bjerke, 2009, 19ff). Om barnenyhetene kan 

påvirke dagsorden i samfunnet, slik «voksen» nyhetene kan (Allern, 2001, s.18), er derimot 

usikkert siden barn er målgruppen. Om påvirkningen av samfunnet er begrenset, er fortsatt 

muligheten til å påvirke holdninger, i det minste hos barn, tilstede. 

Begge redaksjonene er opptatt av at innholdet skal gi barn kunnskap som er viktig for barn 

som samfunnsborgere, men det gjøres på ulike måter. Sosiale verdier er en betydelig del av 

nyhetene, spesielt i Supernytt, og i Juniors leserspørsmål-spalter. Gjennom nyhetshistorier 

lærer målgruppen om gode og dårlige verdier, som mobbing, nettvett, og alkoholmisbruk. 

Oppdragelses-perspektivet som beskrev nyhetene for barna på 60-tallet (Arbeidsutvalget for 

fjernsyn, 1956, 87) er ikke borte, men det er ikke lenger det eneste som definerer 

barnenyhetene i dag. Det samme gjelder undervisningsagendaen (Hake 2006, s. 58), som 

fortsatt er synlig spesielt i Junior. Gjennom avisa får barn utvidet klasserommet, når 

skolesakene fokuserer på elevenes læring. Resten av avisens innhold består av mange 

tematiske rammer som gir kunnskap. At avisa ikke bare inneholder nyheter etter de 

tradisjonelle kriteriene sørger for at mediebildet av verden blir mer balansert. Den konstruerte 
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virkeligheten i Junior blir kanskje også mer riktig, ettersom tekstene portretterer normalen, og 

ikke bare nyheter, som ofte består av hendelser utenom det vanlige. Konstruksjon av nyhetene 

fører til en videre normalisering, der det etablerte nyhetskriterier «sensasjon» (Bjerke et al., 

2012, s. 27) i mange tilfeller erstattet av beroligende virkemidler i begge mediene. Terror og 

andre tragiske hendelser ble etablert med minnesmarkeringer, og informasjon som kan 

betrygge ble plassert på slutten av nyhetene. Skremmende detaljer ble unngått, som i historien 

om vulkanutbruddet (kapittel 4.8), istedenfor fremhevet, som i nyhetspresentasjonen for 

voksne. Historien barna fikk presentert var en annen versjon, noe som ikke var synlig med 

første øyekast. Dette gjør at disse sakene fremstår mer virkelighetsnære, vet at de ikke 

overdramatiserer virkeligheten. Det er riktignok en balansegang, slike virkemidler har blitt 

kritisert for å underdramatisere virkeligheten (Perkins, 2015).  

Oppdragelses-perspektivet, undervisningsagendaen og de beroligende virkemidlene blir ofte 

knyttet opp mot et syn på barn som «kommende samfunnsborgere» som trenger informasjon 

og kunnskap om tilstandene i verden de skal overta (Alon-Tirosh 2017 s. 144; Buckingham 

2000a; Carter 2013, s. 255; Matthews, 2010, s. 14). Dette gjenspeiler et syn på barn som 

uferdige, som bør dyttes i riktig retning, ikke bare av skolen og familien, men også av 

mediene. Det er selvfølgelig et tegn på at barn er kommende voksne, det vil si at de ikke har 

like lang livserfaring og kunnskap, men det er ikke nødvendigvis likestilt med at barn er 

kommende samfunnsborgere. Det kan ses på som en del av en samfunnsborgerskapets 

læringsprosess (Smith & Bjerke, 2009, 19ff). Pressens oppgave er å informere og dersom 

informasjonen ikke er forståelig har de ikke lykkes i å utføre oppdraget. Barn i denne 

prosessen har behov for en annen type informasjon enn voksne.  Barn som vokser opp i 

dagens digitale samfunn med et mediemangfold mottar informasjon fra mange ulike kanaler. 

Mye av informasjonen er lite tilpasset dem som målgruppe, noe som kan resultere i et 

forvirrende bilde av verden. Nyheter for barn kan bidra til å gi en oversikt, og lære barn hva 

som er viktig å vite i samfunnet og om verden.  

Dette gir barnenyhetene stor makt, noe som ikke er uproblematisk, spesielt med tanke på at 

barn er ansett som en lettere påvirkelig målgruppe, som kan mistolke nyheter og sitte igjen 

med egenkonstruerte feilaktige versjoner av hendelsen (Buckingham 2000a; Jørgensen, 2013). 

Og abbarant dekoding kan lettere oppstår med stor avstand mellom målgruppen og 

produsenter (Vestad & Alme, s. 2002). Redaksjonen har mulighet til å påvirke barna i den 

retningen de ønsker ettersom nyhetene består av egne versjoner av alle historier, som i tillegg 

kan ha sterke budskap, som i saken om overgrep i kapittel 4.9. Barnenyhetene viser hvilke 
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deler av verden som er av betydning og hvilke historier det er verdt å vite om. Dersom 

barnenyhetene er en del av en politisk sosialiseringsprosess (Buckingham, 2000a) har de 

potensiale til å påvirke barns politiske standpunkt. Dette kan illustreres med nyheten om 

skolefaget KRLE som endret navn og innhold. Som tidligere beskrevet viser innslaget barns 

rett til å bli hørt, samtidig var dette en sak som tok tydelig parti med barn som uttalte seg imot 

endringen, som ble foreslått av kunnskapsministeren og KRF som hadde «mast» om det lenge 

(23.10.14). Det negative ordet «mast» i omtalen av politiske partier er uheldig i en nyhets-

sending, fordi den skal etterstrebe objektivitet (McNair, 2009, s. 293). Spesielt uheldig er det 

når barn er mottakere, ettersom en viktig del av den politiske sosialiseringen foregår i 

barndommen (Buckingham, 2000a, s. 10). Innslag som dette kan påvirke barn i en politisk 

retning. Viktigheten av balanserte saker er betydelig. Det kan stilles spørsmålstegn ved om 

nyheter for barn bør inneholde alle typer saker (Krigkastingsrådet, 2015), samtidig har barn 

rett på informasjon (Bjerke, 2010).  

Nyheter for barn består kun av et utvalg av det som skjer i verden. Helheten utgjør et inntrykk 

av samtiden, noe det virker som redaksjonene er svært bevisste på, ettersom miksen i avisa og 

TV-sendingen er viktig for dem (kapittel 4.1.5). Hver avis og hver sending skal ikke gi et for 

negativt bilde av verden. Underholde aspekter er mye diskutert i litteraturen om barnenyheter. 

Denne empirien viser at ved å integrere underholdning tas barn på alvor. Ifølge redaksjonene 

handler underholdning i innholdet om å møte barn på deres premisser. Den samme effekten 

gir det å peke på det positive i alle saker. Dette er ikke nødvendigvis bare et tegn på at barn er 

sårbare og trenger beskyttelse, men i følge redaksjonene, en måte å vise at det er mulig å gjøre 

en endring, og at ikke alt er håpløst. En slik tankegang er til fordel for demokratiet. Dersom 

borgere får en følelse av at de ikke har mulighet til å bidra til endring, kan det føre til liten 

interesse for politisk innhold og politisk deltagelse (Buckingham, 2000a, s. 172). Dette 

utfordrer teorier om at underholdning er et tegn på en vurdering av barn som «kommende 

samfunnsborgere (Buckingham, 2000a), som trenger en større dose humor for å engasjere seg 

i nyhetene. Samtidig er et stort antall saker innen lette temaer, og underholdene og 

engasjerende elementer et tegn på at barn fortsatt blir vurdert som «news-viewers in the 

making» (Buckingham, 2000a, s. 59). Resultatet kan bli et skjevt bilde av virkeligheten, et 

snillere bilde som får verden til å fremstå som bedre enn det er i realiteten. Samtidig er 

redaksjonene også opptatt av å formidle alle saker, med få unntak.  

Redaksjonenes valg må være gjennomtenkte for å gi målgruppen et reelt bilde av samfunnet 

og verden. Denne studien at Supernytt og Junior antagelig ikke har definert hvordan nyheter 
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skal formidles til barn alene. Det å informere om de største hendelsene i det «voksne»-

nyhetsbildet, fokuserer de på saker som har relevans for barnas liv, og ha en mer positiv 

vinkling samsvarer med barnenyheter internasjonalt, som beskrevet i kapittel to (Buckingham 

2000a, Matthews, 2010, Alon-Tirosh 2017). Det viser at nyheter for barn følger en felles 

innholds og uttrykkside, som skiller seg fra “voksen”-nyheter. Samtidig er det forskjeller som 

følge av samfunnets konstruksjon av barndom, som beskrevet. 

Det kan diskuteres om barnenyhetene overdriver barns evner og kompetanse til å bidra i 

samfunnet. På den annen side vil dette kun være med på å rette opp for det motsatte bildet i 

«voksen»-nyheter, hvor barn blir vurdert som for lite kompetente. Denne studien viser at 

barnenyhetene har tatt på seg et enormt ansvar for å vise barna et bilde av verden og fremme 

barns rettigheter. Det kan diskuteres om det er riktig at disse nyhetene står alene om å 

formidle et bilde av barn som samfunnsborgere. Bør ikke de «voksne»-nyhetene også vise 

barn som kompetente borgere med meninger som blir hørt? Spesielt i saker som handler om 

barn, istedenfor å la de voksne snakke for barna. Dette ville i så fall kunne balansere 

nyhetsbildet både i nyheter for voksne og barn, til å vise et mer autentisk bilde av dagens 

samfunn. 
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6. OPPSUMMERING 

Denne studien har undersøkt hvordan nyhetsbildet for barn ser ut gjennom en metode-

triangulering. En kvantitativ analyse av Supernytts TV-sendinger og Juniors avisinnhold, fra 

september 2014 til september 2015, har gitt en oversikt over nyhetsbildet dette året. Gjennom 

intervjuer, med Supernytts prosjektleder, Frank Sivertsen, og Juniors redaktør, Guri Skedsmo, 

er det beskrevet hvordan nyhetsbildet for barna blir formet gjennom en tett dialog med mål-

gruppen. Samt hvordan nyhetsbildet i Supernytt har endret seg siden analyseåret. Kvalitative 

tekstanalyser har vist nyhetenes tilpasning til målgruppen. Studien viser at nyhetsformidling 

for barn ikke følger de tradisjonelle nyhetskriteriene. I stor grad bygger barnenyhetene på de 

samme nyhetskriteriene i ulike land, noe som bunner i forestillinger om barn som nyhets-

mottakere. Studien viser også at det har skjedd en utvikling mot at barn i større grad blir  

anerkjent som samfunnsborgere i barnenyhetsbildet.   

6.1 Avsluttende kommentar og forslag til videre forskning 

Å bruke flere teoretiske og metodiske innfallsvinkler til studiefeltet har vist seg å være nyttig. 

Det har gjort det mulig å besvare problemstillingen på en mer allsidig måte og gi et bedre 

innblikk i det komplekse bildet barn får presentert i sine nyheter. Studien lener seg på ulike 

forskningsområder, i tillegg til medievitenskap er det brukt teori om barns rettigheter og rolle 

i samfunnet, som var nødvendig for å beskrive nyhetsbildet for barn. Å utfylle empirien fra 

den kvantitative analysen med kvalitative metoder viste seg også å være svært gunstig. 

Spesielt interessant var det å se hvordan nyhetsbildet er preget av kommunikasjon mellom 

redaksjonen og målgruppen, noe som ikke hadde latt seg gjøre uten å intervjue redaksjonene. 

Denne studien har vist at nyhetene for barna i stor grad avviker fra etablert kunnskap og 

empiri om nyheter, både på en synlig og en mer underliggende måte. Dette er et bidrag på et 

felt som er i stadig endring og som det er verdt å utforske ytterligere. Ikke minst, også fordi 

målgruppen er det kommende voksne nyhetspublikumet.  

Underveis i studien har jeg stadig fått forbedret innsikt som har fristet meg til å gå enda 

dypere inn i studien av nyhetsproduksjonen for barn. Min analyse har tatt for seg året 2014-

2015, en tid hvor hverken Supernytt eller Junior var spesielt aktive på sosiale medier. Jeg har 

allikevel beskrevet noen av Supernytts endringer etter 2015, ettersom disse preger 

intervjudelen av analysen. Det hadde selvfølgelig vært interessant å studere endringene 

nærmere, men jeg så det nødvendig å begrense meg til studiens opprinnelige analyseår, og 
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kun utfylle med kommentarer om endringene. Denne beskrivelsen av barnenyhetsbildet slike 

det var i 2014-2015 kan imidlertid være et godt grunnlag for videre forskning på feltet. For 

eksempel kan en studie med utgangspunkt i denne vise hvordan Supernytts strategier på 

sosiale medier endrer nyhetsbildet. Innholdet på sosiale medier har blitt en vesentlig del av 

barnenyhetstilbudet i Norge i dag, og det er et behov for forskning på dette feltet. En videre 

studie av Juniors papiravis vil også kunne avdekke om papirutgaven endres når mediet også 

blir lansert på nett i 2017. Barnenyhetene endres raskt, og lanseres på nye plattformer for å nå 

ut til målgruppen. Det blir spennende å se hvordan tilstedeværelsen på de ulike plattformene 

påvirker nyhetsinnholdet for barn.   



100 

 

REFERANSELISTE 

Aarønæs, L. (2007). Sjanger: bruksbok for journalister. Oslo: Otto Stenersens Boktrykkeri AS. 

Allern, S. (2001). Nyhetsverdier. Om markedsorientering og journalistikk i ti norske aviser. 

 Kristiansand: IJ-Forlaget. 

Alon-Tirosh, M. (2017). Children and news: opinions of children’s news program creators in 

 Israel. Journal of Children and Media,11(2), 132-146. doi: 

 10.1080/17482798.2017.1302489 

Arbeidsutvalget for fjernsyn (1956). Fjernsyn i Norge: utredning om de tekniske og 

 økonomiske forutsetninger og retningslinjer. Oslo: Det malingske boktrykkeri. 

Bakkejord, M. (2015, 04.09). Aftenposten legger ned tre magasiner. Dagbladet. Hentet fra: 

 http://www.dagbladet.no/kultur/aftenposten-legger-ned-tre-magasiner/60661598 

 [Lesedato: 30.05.17] 

Bakøy, E. (1999). Med fjernsynet i barnets tjeneste. NRK-fjernsynets programvirksomhet for 

 barn på 60- og 70-tallet (Doktoravhandling), Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU, 

 Trondheim. URL: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/243217/-

 1/128221_FULLTEXT01.pdf [18.11.15] 

Banet-Weiser, S. (2007). Kids rule!: Nickelodeon and consumer citizenship. Duke University 

 Press. 

Barnekonvensjonen. (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter: Vedtatt av De Forente 

 Nasjoner den 20. november 1989, ratifisert av Norge den 8. januar 1991: Revidert 

 oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller. Oslo: Barne- og familiedepartementet. 

Barne-tvs historie i NRK. (2008, 06.07). NRK Skole. (TV-program produsert av NRK.). 

 Hentet fra: https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=&mediaId=14423 [Lesedato: 

 17.01.17]  

Berger, A. A. (2015). Media and communication research methods: An introduction to 

 qualitative and quantitative approaches. (4. utg.). Thousand Oaks, Calif: Sage 

 Publications. 

Bjerke, H. (2010). Barn og unges refleksjoner om rettigheter, ansvar og samfunnsborgerskap. 

 I Bjerke, H. Barnas perspektiver på samfunnsborgerskap. Kritiske refleksjoner om 

 rettigheter, ansvar og deltakelse. (Doktorgradsavhandling), Fakultet for  

 samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norsk senter for barneforskning, NTNU, 

 Trondheim.  

Bjerke, H. (2012). Barnas perspektiver på samfunnsborgerskap. Kritiske refleksjoner om 

 rettigheter, ansvar og deltakelse. (Doktorgradsavhandling), Fakultet for 

 samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norsk senter for barneforskning, NTNU, 

 Trondheim.  

 

http://www.dagbladet.no/kultur/aftenposten-legger-ned-tre-magasiner/60661598
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/243217/-%091/128221_FULLTEXT01.pdf
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/243217/-%091/128221_FULLTEXT01.pdf
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=&mediaId=14423


101 

 

Bjerke, P., Øvrebø, T., & Brurås, S. (2012). Nyheter og nyhetsproduksjon. I S. Brurås (Red.),  

Nyhetsvurderinger : på innsiden i fem redaksjoner (s. 16-34). Kristiansand: Cappelen 

Damm Høyskoleforlaget. 

Bjerke, P. (2012). Kvalitet i journalistikk. I S. Brurås (Red.), Nyhetsvurderinger: på innsiden 

 i fem  redaksjoner (s.226-246). Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 

«Bjugn-saken» (2017, 29.05). I Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/Bjugn-saken 

 [Lesedato: 30.05.17] 

Boaden, H. (2016, 29.09.) «BBC Radio Director Helen Boaden resigns, criticising state of 

 journalism». Independent.  http://www.independent.co.uk/news/media/tv-radio/bbc-

 radio-director-helen-boaden-to-announce-resignation-at-prix-italia-preview-in-

 lampedusa-a7337181.html [14.02.17] 

Brennen, B. (2013). Qualitative Research Methods for Media Studies. New York: Routledge 

Brurås, S. (Red.). (2012). Nyhetsvurderinger: på innsiden i fem redaksjoner. Kristiansand: 

 Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 

Buckingham, D. (1997). The making of citizens: Pedagogy and address in children’s 

 television  news. Journal of Educational Media, 23, 119–139. 

 doi:10.1080/135816597023020 

Buckingham, D. (2000a). The making of Citizens. Young People, News and Politics. London: 

 Routledge. 

Buckingham, D. (2000b). After the Death of Childhood. Cambridge: Polity Press. 

Cantor J. & Nathanson A. I. (1996). Children’s Fright Reactions to Television News.  

 Journal of  Communication 46(4), 139–152. doi: 10.1111/j.1460-2466.1996.tb01510.x 

Carter, C. (2013). Children and the news: Rethinking citizenship in the 21st century.  

 I D. Lemish (Red.), The Routledge international handbook of children, adolescents and 

 media (s. 255–262). Oxon: Routledge. 

Dalen, M. (2004) Intervju som forskningsmetode: en kvalitativ tilnærming. Oslo: 

 Universitetsforlaget AS 

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 

 Communication, 43(4), 51-58. doi:10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x 

Falkeklubben (1966, 29.11.). NRK Skole. (TV-program produsert av NRK.). Hentet fra: 

 https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=&mediaId=13516 [Lesedato: 17.01.17] 

Fogt, A. (2003). Finnes det lesere til avisen om 30 år? : En undersøkelse om barn og unges 

 avislesing og deres refleksjoner over avisen som medium. (Masteravhandling), Institutt 

 for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.   

Garitaonandia, C., Juaristi, P., & Oleaga, J. A. (2001). Media genres and content preferences. 

 I S. Livingstone, M. Bovill (Red.), Children and their changing media environment: A 

 European comparative study (s.141-157). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates 

https://snl.no/Bjugn-saken
http://www.independent.co.uk/news/media/tv-radio/bbc-radio-director-helen-boaden-to-announce-resignation-at-prix-italia-preview-in-lampedusa-a7337181.html
http://www.independent.co.uk/news/media/tv-radio/bbc-radio-director-helen-boaden-to-announce-resignation-at-prix-italia-preview-in-lampedusa-a7337181.html
http://www.independent.co.uk/news/media/tv-radio/bbc-radio-director-helen-boaden-to-announce-resignation-at-prix-italia-preview-in-lampedusa-a7337181.html
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=&mediaId=13516


102 

 

Gjelsten, G. & Simonnes A. (2007). Skole og media. Kommunikasjon og pedagogikk. Bergen: 

 Fagbokforlaget. 

Gray, P. (2015). Free to learn: Why unleashing the instinct to play will make our children 

 happier, more self-reliant, and better students for life. New York: Basic Books. 

Grossberg, L., Wartella, E. D. Charles Whitney, J. Macgrebor Wise (2006) Media Making. 

 Mass Media in a Popular Culture. (2. Utg.) California: Sage Publications. 

Grønmo, S. (2016). Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget 

 Vigmostad. & Bjerke AS. 

Hagen, A. (2016, 18.10). BT Junior har fått flere abonnenter enn forventet. Journalisten.  

 Hentet fra: http://journalisten.no/2016/10/bt-junior-med-flere-abonnenter-enn-forventet 

 [Lesedato: 02.05.2017] 

Hake, K. (1998). Barn og unges fjernsynsverden. Et utviklingsperspektiv. Oslo: Ad Notam. 

 Gyldendal. 

 

Hake, K. (2006). Historien om Barne-TV. Barnebilder 1960-2005. Oslo: Universitetsforlaget  

Halvsju. (1985.30.03). Halvsju om nyheter. (TV-program av A.-C. Ramberg & K. Fürst ved 

 NRK). Hentet fra NRK TV: https://tv.nrk.no/serie/halvsju/fbua03000385/30-03-1985# 

 [Lesedato: 21.01.17] 

Hanssen, K. (2015, 23.04). Kraftig vulkanutbrudd sør i Chile. Aftenposten. Hentet fra: 

 http://www.aftenposten.no/verden/Kraftig-vulkanutbrudd-sor-i-Chile-41911b.html 

 [Lesedato: 20.03.17] 

Heia Norge!. (1989. 03.12). (TV-program av T. Rosshaug & H. Eggen ved NRK). 

 Hentet fra NRK TV: https://www.nrk.no/skole/?mediaId=11884&page=search&q= 

 barn%20nyheter  [Lesedato: 21.01.17] 

Holann, L.-R. R. (2013). NRK som nyhetsformidler for barn - en casestudie av Supernytt. . 

 (Masteravhandling), Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.   

Høyland, V. (2013). Barn og krisepregede nyheter. Læring for livet. (Masteravhandling), 

 Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

Hågvar, Y. B. (2016): Nyhetssjangere i nettaviser. tekstnormforskjeller mellom  nett- og 

 papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014. (Doktogradsavhandling) 

 Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. 

Iyengar, S. (1991). Is Anyone Responsible?: How Television Frames Political Issues. London: 

 The University of Chicago Press 

James, Lewis (05.08.2015) CBBC Newsround: How do you tell difficult stories to children? 

 Hentet fra BBC Blog: http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/entries/6c5baf9f-731e-

 48e6-8468- 624fde622e64 [Lesedato: 14.02.17] 

Johnson-Cartee, K. S. (2005). News narratives and news framing: Constructing political 

 reality. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

http://journalisten.no/2016/10/bt-junior-med-flere-abonnenter-enn-forventet
https://tv.nrk.no/serie/halvsju/fbua03000385/30-03-1985
http://www.aftenposten.no/verden/Kraftig-vulkanutbrudd-sor-i-Chile-41911b.html
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=11884&page=search&q=%09barn%20nyheter
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=11884&page=search&q=%09barn%20nyheter
https://www.duo.uio.no/discover?filtertype_1=author&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Holann,%2520Liv-Randi%2520Risstad
http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/entries/6c5baf9f-731e-%0948e6-8468-%09624fde622e64
http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/entries/6c5baf9f-731e-%0948e6-8468-%09624fde622e64


103 

 

Jones, P. & Welch S. (2010). Rethinking Children`s Rights: Attitudes in contemporary society.  

 London: Continuum International Publishing Group 

 

Journalisten (2016, 08.11). De unge får sin egen lettlest-avis. Journalisten. Hentet fra: 

 http://journalisten.no/2016/11/de-unge-far-sin-egen-lettlest-avis [Lesedato: 05.01.2017] 

Jørgensen, B. F. (2013) Kan jeg kalle han en fjompenisse?" : Samtaler med barn om deres 

 forståelse av terroren den 22. juli (Masteravhandling), Institutt for pedagogikk, 

 Universitetet i Oslo. 

Kringkastingsrådet (2015, 22.01). Referat fra møte i Kringkastingsrådet. Hentet fra: 

 https://www.nrk.no/informasjon/referat-k-radet-1.7917698 

Livingstone, S., & Markham, T. (2008). The contribution of media consumption to civic  

 participation. The British journal of sociology, 59(2), 351-371. doi: 10.1111/j.1468-

 4446.2008.00197.x 

Luksengard, S. F. (2015, 22.05). Seksuelle overgrep i Tromsø. NRK Supernytt.  Hentet fra: 

 http://tv.nrksuper.no/serie/supernytt/MSUB02009115/22-05-2015#t=30s [Lesedato: 

 20.03.17] 

Magnesen, K. R. (2016). Barn og nyheter – norske barns nyhetsvaner og forståelse. 

 (Masteravhandling), Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.   

Matthews, J. (2003). Cultures of production: The making of children’s news. I S. Cottle 

 (Red.), Media organization and production. (s. 131-145). London: SAGE Publications 

 Ltd. doi: 10.4135/9781446221587.n8 

 

Matthews, J. (2008). A Missing Link? The Imagined Audience, News Practices and the Pro

 duction of Children's News. Journalism Practice, 2(2), 265-280. doi: 

 10.1080/17512780801999402   

 

Matthews, J. (2009a.). Making it our own: BBC Newsround Professionals and Their Efforts to 

 Build a News Agenda for the Young. Television and New Media, 10(5), 546-563. 

 doi: 10.1177/1527476409343799 

 

Matthews, J. (2009b). Negotiating news childhoods. Journal of Children and Media, 3(1), 2-

 18. doi: 10.1080/17482790802576949 

 

Matthews, J. (2010). Producing Serious News for Citzen Children: A Study of the BBC’ s  

         Children’s Program Newsround. Wales: Edwin Mellen Press 

 

McNair, Brian (2009) Journalism and democracy. I K. Wahl-Jorgensen & T. Hanitzsch (Red.), 

 The Handbook of Journalism Studies. (s.237-249). New York: Routledge 

 

Mediebedriftenes Landsforening (2016). Opplag for norske aviser 2015, tilsluttet 

 Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser. Hentet fra: 

 http://www.mediebedriftene.no/Tall--Fakta1/Opplagstall/ 

Mehl, D. (1992). La fênetre et le miroir. Paris: Payot. 

Mjøs, A. (2011). Barn som kompetente mediebrukere. En studie av NRK 

http://journalisten.no/2016/11/de-unge-far-sin-egen-lettlest-avis
http://tv.nrksuper.no/serie/supernytt/MSUB02009115/22-05-
http://dx.doi.org/10.4135/9781446221587.n8
http://eprints.qut.edu.au/48059/


104 

 

 Super.(Masteravhandling), Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.  

Mon, S. T. (2012, 06.01). – Enda mer Supernytt til barna. NRK. Hentet fra: 

 https://www.nrk.no/kultur/ny-programleder-i-nrk-supernytt-1.7942497 [Lesedato 24.05.17] 

Mæland, K. (2016, 19.11). – NRK drev propaganda rettet mot barn. Nettavisen. Hentet fra: 

 http://www.nettavisen.no/na24/propaganda/--nrk-drev-propaganda-rettet-mot-

 barn/3423284685.html [Lesedato 20.05.17] 

Nettopp. (1992, 14.02). Nettopp (Barne og ungdomsprogram). (TV-program produsert av 

 NRK.). Hentet fra NRK-TV: https://tv.nrk.no/serie/nettopp-barne-og-

 ungdomsprogram/FALB05000792/14-02-1992 

Nettopp. (1992, 21.02). Nettopp (Barne og ungdomsprogram). (TV-program produsert av 

 NRK.). Hentet fra NRK-TV: https://tv.nrk.no/serie/nettopp-barne-og-

 ungdomsprogram/FALB05000892/21-02-1992 

Nightingale, V., Dickenson, D., & Griff, C. (2000). Children's views about media harm. 

 Sydney, Australia: University of Western Sydney, Australian Broadcasting Authority. 

NRK-nett (2013, 15.04) Tiltalt for overgrep mot egne barn. Hentet fra:  

 https://www.nrk.no/video/PS*103185 [Lesedato: 20.05.17] 

NRK-plakaten (2014). I Vedtekter for Norsk rikskringkasting AS, fastsatt i konstituerende 

 generalforsamling 30. april 1996, sist endret i generalforsamling 10. juni 2014. Hentet 

 fra:https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/medier/nrk/nrks_vedtekter_pe

 r_10juni_2014.pdf 

NRKs årsrapport 2014 (2015, 13.04). En verden hvor barn vokser og er viktige. Hentet fra: 

 https://www.nrk.no/aarsrapport/2014/innhold/en-verden-hvor-barn-vokser-og-er-

 viktige-1.12266251 [Lesedato: 17.01.17]  

NRKs årsrapport 2015 (2016, 12.04). NRK Super. Gir barna en stemme. Hentet fra: 

 https://www.nrk.no/aarsrapport/2015/nrk-super-_-nrks-arsrapport-2015-1.12827261 

Nyhetsbilde (s.a.) I: Norsk riksmålsordbok. Hentet fra: 

 https://www.ordnett.no/search?drillPub=6&search=nyhetsbilde&lang=no&searchmodes

 =1 [Lesedato: 23.05.17] 

Perkins, Anne (2015, 16.11). How to talk to your children about the Paris attacks. The 

 Guardian. Hentet fra: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/talk-

 children-paris-attacks [Lesedato: 01.04.17] 

Riddle, K., Cantor J., Byrne S., & Moyer-Gusé E. (2012). People Killing People on the News: 

 Young Children's Descriptions of Frightening Television News Content.  

 Communication Quarterly 60(2), 278-294. doi: 10.1080/01463373.2012.669340  

Rosenberg, L. T. (2016). Å vise barn verden. En studie av nyhetsformidlingen i Aftenposten 

 Junior. (Masteravhandling), Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.  

Schjetne, S. (2015, 23.04). Aktor ber om ti års fengsel for overgrepstiltalt mor. NTB Tekst. 

https://www.nrk.no/kultur/ny-programleder-i-nrk-supernytt-1.7942497
http://www.nettavisen.no/na24/propaganda/--nrk-drev-propaganda-rettet-mot-%09barn/3423284685.html
http://www.nettavisen.no/na24/propaganda/--nrk-drev-propaganda-rettet-mot-%09barn/3423284685.html
https://tv.nrk.no/serie/nettopp-barne-og-
https://tv.nrk.no/serie/nettopp-barne-og-
https://tv.nrk.no/serie/nettopp-barne-og-
https://tv.nrk.no/serie/nettopp-barne-og-
https://www.nrk.no/video/PS*103185
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/medier/nrk/nrks_vedtekter_pe%09r_10juni_2014.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/medier/nrk/nrks_vedtekter_pe%09r_10juni_2014.pdf
https://www.nrk.no/aarsrapport/2014/innhold/en-verden-hvor-barn-vokser-og-er-%09viktige-1.12266251
https://www.nrk.no/aarsrapport/2014/innhold/en-verden-hvor-barn-vokser-og-er-%09viktige-1.12266251
https://www.nrk.no/aarsrapport/2015/nrk-super-_-nrks-arsrapport-2015-1.12827261
https://www.ordnett.no/search?drillPub=6&search=nyhetsbilde&lang=no&searchmodes%09=1
https://www.ordnett.no/search?drillPub=6&search=nyhetsbilde&lang=no&searchmodes%09=1
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/talk-%09children-paris-attacks
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/talk-%09children-paris-attacks
http://dx.doi.org/10.1080/01463373.2012.669340


105 

 

 

Seaton, J. (2005). Little Citizens: Children, the Media and Politics. The Political Quarterly 

 76(1) 124–145. doi:10.1111/j.1467-923X.2006.00753.x 

Semmingsen, I. & Møller, M. (2011, 23.11). Barnas vindu mot verden. Dagsavisen. 

Sivertsen, F. (2017, 08.02). Eget intervju 

 

Skedsmo, G. (2016, 02.02). Eget intervju  

 

Skedsmo, G. (2015, 28.04). 5. Santiago, Chile.  Aftenposten Junior (Vedlagt) 

 

Smith, A. B. & Bjerke, H. (2009). Children’s Citizenship. I Bjerke, H. Barnas perspektiver på  

samfunnsborgerskap. Kritiske refleksjoner om rettigheter, ansvar og deltakelse. (Dok-

torgradsavhandling), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norsk senter 

for barneforskning, NTNU, Trondheim.  

Tjørholm, V. (2015, 23.04). Evakuering etter vulkanutbrudd i Chile. NRK Urix. Hentet fra: 

 https://www.nrk.no/urix/evakuering-etter-vulkanutbrudd-i-chile-1.12324709 [Lesedato: 

 20.03.17] 

TV2 Skole. (s.a.). TV 2 Skole, Om oss. Hentet fra: https://www.tv2skole.no/Hjem/Om 

 [Lesedato: 15.04.17] 

 

Tørnby, B. (2009). Små, søte kompetente helter som trenger beskyttelse. En studie av barn og 

 unges tilstedeværelse i norske papiraviser. (Masteravhandling), Institutt for medier og 

 kommunikasjon, Universitetet i Oslo. 

Universitetet i Bergen (2012, 20.03). Institutt for informasjons- og medievitenskap. Linn 

 Cathrin Lorgen. Hentet fra: http://www.uib.no/infomedia/39717/linn-cathrin-lorgen 

Van der Molen, J. H. W, & De Vries, M. (2003). Violence and consolation: September 11th 

 2001 covered by the Dutch children’s news. Journal of Educational Media, 28(1), 5–19. 

 doi:10.1080/1358165032000156400 

Vestad, J. P. & Alme, B. (2002). Mediespråk. Form og formidling i journalistikk. Gjøvik: Det 

 Norske Samlaget 

Vær Varsom-Plakaten (2015). Vær Varsom-Plakaten. Pressens faglige utvalg. Hentet fra: 

 http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/  

Waatland, E. (2017, 10.02). Aftenposten Junior vokser på papir, men skal nå også ta steget på 

 nett. Varsler storsatsing digitalt. Medier 24. Hentet fra: 

 https://www.medier24.no/artikler/aftenposten-junior-vokser-pa-papir-men-skal-na-ogsa-

 ta-steget-pa-internett-varsler-storsatsing-digitalt/376418 [Lesedato: 20.04.17] 

Waldahl, R., Andersen M. B. & Rønning, H. (2009). TV-nyhetenes verden. Oslo: 

 Universitetsforlaget. 

Warburton, N. (2009). Free speech: A very short introduction. New York: Oxford University 

 Press 

https://www.nrk.no/urix/evakuering-etter-vulkanutbrudd-i-chile-1.12324709
https://www.tv2skole.no/Hjem/Om
http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://www.medier24.no/artikler/aftenposten-junior-vokser-pa-papir-men-skal-na-ogsa-
https://www.medier24.no/artikler/aftenposten-junior-vokser-pa-papir-men-skal-na-ogsa-


106 

 

Wilson B. J., Martins N., Marske A. L. (2012). Children's and Parents' Fright Reactions to 

 Kidnapping Stories in the News. Communication Quarterly, 60(2), 46-70. doi: 

 10.1080/0363775052000342526  

Zoric, D. (2015, 23.04). Vulkanutbrudd i Chile. NRK Supernytt. Hentet fra: 

 http://tv.nrksuper.no/serie/supernytt/MSUB02007315/23-04-2015#t=4m37s 

 [Lesedato: 20.03.17] 

Ødegaard, T. L. (2013). Formidling av nyheter til barn : Konstruksjoner av barndom og 

 barnet som TV-seer i NRK-Supernytt (Masteravhandling), Institutt for pedagogikk, 

 Universitetet i Oslo. 

Østbye, H., Helland, K., Knapskog, K., & Larsen, L. O. (2002). Metodebok for mediefag. 

 (2.utg) Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 

Øvrebø, T. (2012). Dekonstruksjon av 558 nyheter i avis, på tv og på nett. Nyhetsvurderinger: 

 på innsiden i fem redaksjoner.(s. 37-57). Kristiansand: Cappelen Damm 

 Høyskoleforlaget. 

Åbergsjord, I. (2015, 28.04) Opplever du noe vondt? Si ifra! Aftenposten Junior. 

 

 

 

 

 

  

http://dx.doi.org/10.1080/0363775052000342526
http://tv.nrksuper.no/serie/supernytt/MSUB02007315/23-04-2015#t=4m37s


107 

 

VEDLEGG 

1. Kodebok 
 

Variabler Verdier Operasjonell definisjon 

Supernytt Junior 

Saksnummer  Et saksnummer gis hver analyseenhet 

Medier 1 Aftenposten Junior 

2 NRK Supernytt 

 

Dato   

Tittel   

Hovedoppslag 1 Ja 

2 Nei 

 

Sakene regnes som 

hovedoppslag hvis de 

presenteres i vignetten.  

Saken regnes som 

hovedoppslag hvis 

den er presentert på 

forsiden.  

Størrelse 1 Stor  

  

Stor = mer enn 2 min. Stor = Over ½ side  

 

2 Medium  

 

Medium = 1-2 min. 

 

Medium = mellom 

½ og ¼ side 

3 Liten Liten = under 1 min Liten = ¼ side eller 

mindre 

Sjanger 1 Nyhetsartikkel eller -

innslag 

Nyhets-artikkel/innslag = der det ikke er synlig 

at journalisten er tilstede, men evt. kun en 

fotograf 

 

2 Reportasje Reportasje = både nyheter og feature hvor det 

er synlig at journalisten har vært tilstede 

rapportert fra et sted eller miljø. 
3 Enquete  «5 på gata» med barn 

4 Intervju 

 

Intervju = teksten er utformet som intervju, og 

portrettintervju dersom det er fokus på person 

framfor sak. 5 Portrettintervju 

6 Avisnotis eller STK  STK = programleder 

leser til video/bilder 
en kort tekst som 

formidler kjernen i 

en sak 

7 Bildenotis 

 

 

STK = programleder 

leser til video/bilder 

 

Bildenotis = notis 

hvor bildet er 

bærende element 

8 Leserinnlegg/seervideo   

9 Faktaartikkel/innslag Faktaartikkel/innslag = Ikke aktuelle tekster  

10 Annet   

 

11 Kort dokumentar  Dekker en hel 

Supernyttsending 

 

12 Leserspørsmål  

 

Spørsmål innsendt av 

mottaker og besvart i 

avisa 
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Variabler Verdier Operasjonell definisjon 

Supernytt Junior 

Tema 1/2/3 

(arrangeres etter 

viktighet) 

1 Skole Skole og utdanning 

2 Politikk Handler om politikere og embetsfolk, og 

offentlig styring 

3 Natur og vær Inkludert universet 

4 Dyr  

5 Miljø Alle saker om miljø som ikke kategoriseres 

som under 3 eller 4 

6 Krig (eller uroligheter i et 

land) 

Krig, terror og flyktningstrøm 

7 Krim. og ulykker  Kriminalitet, juss og ulykker 

8 Helse og sosial Fysisk og psykisk helse og sosiale temaer som 

mobbing og følelser 

9 Sport og fritid Sportsaktiviteter og barns fritidsaktiviteter som 

ikke regnes som kultur 

10 Kultur  

 

Musikk, dans og teater og film.  

Landskultur og høytider 

11 Bistand   

12 Mat  

Aktualitet 1 Ukesaktuell En hendelse som har 

skjedd/vært i øvrig 

nyheter samme uke  

En hendelse som har 

skjedd/vært i øvrig 

nyheter uka før avisa 

ble publisert 

2 Månedsaktuell En tidligere/kommende hendelse, eller en trend 

i tiden 

3 Tidløs Viser ikke til en hendelse, og kunne vært 

skrevet året før eller etter 

Fellessak 

Saknummer 

 Registerer om jeg har sett nyheten i det andre 

mediet, og hvilket enhetsnummer  

Synliggjøring 1 Saken omhandler barn Barn er en betydelig del av nyhetshistorien 

2 Vinklet slik at saken 

omhandler barn. 

Barn er en betydelig del av nyhetshistorien. Et 

generelt tema, hvor barn er brukt som 

eksempler. 

3 Barn er kun kilder Barn er kilder i saker som ikke omhandler dem 

4 Barn er kun nevnt/avbildet Barn er kun nevnt 

5 Barn er ikke nevnt Barn er ikke tilstede i saken 

Innenriks/Utenriks 1 Innenriksnyhet  Hendelse i Norge 

2 Utenriksnyhet Hendelse i utlandet 

3 Vet ikke Uklart 

Faktabokser: 1 En 

2 To 

3 Tre 

4 flere enn 3 

5 ingen 

 

Kart 1 Ja 

2 Nei 
 

Grafikk 1 Ja 

2 Nei 
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Variabler Verdier Operasjonell definisjon 

Supernytt Junior 

Musikk 1 Ja 

2 Nei 
 

Bildeantall  

 

1 Ett 

2 To 

3 Tre 

4 Fire  

5 Fem 

6 Flere enn 5 

7 ingen 

 

Journalistens kjønn 

 

1 Kvinne  

2 Mann 

3 Uvisst 

 

Kilde 1,2,3,4,5 

(etter rekkefølge) 

1 Jente Jente under 18 år 

2 Gutt Gutt under 18 år 

3 Kvinne Dame over 18 år 

4 Mann Mann over 18 år 

Funksjon 

 

1 Informere  Informerer om en nyhet, hendelse eller 

saksforhold 

2 Forklare (forklarer en 

vanskelig sak i nyhetsbildet) 

Vektlegger å forklare en nyhet, hendelse eller 

saksforhold. 

3 Gi kunnskap  En ikke aktuell sak som ikke viser til nye 

hendelser eller saksforhold. 

4 Underholde (lite 

nyhetsverdi) 

En sak med bruk av humoristiske virkemidler 

og lite nyhetsverdi 

5 Vet ikke  

Språk 

  

1 Engelsk  

2 Annet språk 

3 Kun norsk 

 

Kommentar   Tilleggsinformasjon og egne kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



110 

 

2. Intervjuguide 
 

Intervjuspørsmål til 

Guri Skedsmo, Redaktør Aftenposten Junior 

 

Om Aftenposten Junior: 

- Hva var bakgrunnen for at dere lanserte Aftenposten Junior? 

- Hvorfor er det viktig at barn har en egen avis? 

- Hva slags bakgrunn har de ansatte i avisa? (Journalistisk/pedagogisk..) 

- Hva tenker du om ansvaret det er å skape nyhetsbildet for barn? 

 

Nyhetskriterier 

- Hvordan definerer dere nyheter for barn? 

- Hvordan mener dere barnenyheter skiller seg fra «voksennyheter»? 

- Hvilke nyhetskriterier opererer dere etter? 

- Hvilke virkemidler bruker dere for å appellere til målgruppen? 

- Har dere gjort noen endringer på dette basert på erfaring gjennom årene? 

- Hvor viktig er det at sakene er aktuelle? 

- Er grensa mellom underholdning og nyheter annerledes for barn? 

- Hvordan vurderer dere hvor lett en sak skal skrives? 

Barnas stemme 

- Hvor viktig er det å la barna selv ha en stemme i avisen? 

Utvalg 

- Hvor henter dere sakene fra? 

- Har dere et samarbeid med Aftenposten?  

 

Nyhetsbildet for barn i Norge 

- Har behovet for barnenyheter økt? 

- Jobber dere bevisst i forhold til andre nyhetstilbud målgruppen har? (utfyllende? Kon-

kurrenter?) 

- Har dere selv noen tanker om hva som skiller/er likt mellom Aftenposten Junior og 

Supernytt? 

- Er nyhetstilbudet (generelt) for målgruppen godt nok i dag? 

 

Fremtidsplaner 

- Hvordan er Aftenposten Juniors framtidsplaner? 

- Kommer dere til å lansere på flere plattformer? 

- Tror du vi vil se et større nyhetstilbud for barn i fremtiden? 
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Intervjuspørsmål til 

Frank Sivertsen, Prosjektleder i NRK Supernytt 

 

Om Supernytt: 

- Hva var bakgrunnen for at dere lanserte Supernytt? 

- Hvorfor er det viktig at barn har en egne TV-nyhter? 

- Hva slags bakgrunn har de ansatte i? (Journalistisk/pedagogisk..) 

- Hva tenker du om ansvaret det er å skape nyhetsbildet for barn? 

 

Nyhetskriterier 

- Hvordan definerer dere nyheter for barn? 

- Hvordan mener dere barnenyheter skiller seg fra «voksennyheter»? 

- Hvilke nyhetskriterier opererer dere etter? 

- Hvilke virkemidler bruker dere for å appellere til målgruppen? 

- Har dere gjort noen endringer på dette basert på erfaring gjennom årene? 

- Hvor viktig er det at sakene er aktuelle?  

- Er grensa mellom underholdning og nyheter annerledes for barn? 

- (Hvordan) Påvirker det innholdet at dere er en nasjonal allmennkringkaster?  

- Hvordan balansere (kronologisk- en for lett/vanskelig sak-faller av) sakene for mål-

gruppen? 

Barnas stemme 

- Hvor viktig er det å la barna selv ha en stemme i innslagene? 

- Bruker dere spørsmål fra barn til å lage sakene? 

- I hvilke saker bruker dere barn som eksperter?  

når blir barna ikke brukt som kilder? 

Utvalg 

- Hvor henter dere sakene fra? 

- Har dere et samarbeid med Dagsrevyen? Youth News Exchange? 

 

Nyhetsbildet for barn i Norge 

- Blir sendingene brukt på skoler? 

- Har behovet for barnenyheter økt? 

- Jobber dere bevisst i forhold til andre nyhetstilbud målgruppen har? (utfyllende? Kon-

kurrenter?) 

- Har dere selv noen tanker om hva som skiller/er likt mellom Aftenposten Junior og 

Supernytt? 

- Er nyhetstilbudet (generelt) for målgruppen godt nok i dag? 

Fremtidsplaner 

-     Hvordan har Supernytt endret seg de siste årene? Hvorfor? 

- Hvordan er Supernytts framtidsplaner? 

- Kommer dere til å lansere på flere plattformer? 

- Tror du vi vil se et større nyhetstilbud for barn i fremtiden? 
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3. Analyserte tekster 

3.1 Skedsmo, G. (2015, 28.04). 5. Santiago, Chile.  Aftenposten Junior 
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3.2 Åbergsjord, I. (2015, 28.04). Opplever du noe vondt? Si ifra! Aftenposten Junior. 
 

Side 1 av 2: 
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Side 2 av 2: 

 
 


