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RESUMÉ 
 
I dagens nyhedsbillede findes der et aspekt, som der ikke er forsket ret meget i; nyheder om 

terror for børn. Nyheder for børn adskiller sig fra andre nyheder ved at være en genre, som er 

tilpasset en særlig specifik målgruppe. Denne opgave undersøger, hvordan journalister og 

redaktører i skandinaviske nyhedsprogrammer for børn har dækket terrorangreb i de 

respektive skandinaviske lande, og hvilke redaktionelle og etiske overvejelser samt til- og 

fravalg som ligger til grund for dækningen. Undersøgelsen består hovedsageligt af kvalitative 

interviews med redaktører, forhenværende redaktører, redaktionschefer og projektledere i 

skandinaviske nyhedsredaktioner for børn omhandlende de tre terrorangreb, som ramte de tre 

skandinaviske lande i perioden 2011-2017. Empirien er analyseret ud fra journalistiske og 

medievidenskabelige teorier om katastrofenyheder som genre, nyheder for børn og børn og 

medborgerskab. Derudover analyseres empirien udfra forskning om børn som 

nyhedsforbrugere og public service-nyheder for børn.  

Mine fund viste blandt andet, at nyheder for børn ikke har som målsætning at skulle  

være først ude med en given nyhed, og at der derfor er et fravær af breaking news hos både 

SVT Lilla Aktuellt, DR Ultra Nyt og NRK Supernytt. Et af analysens øvrige fund var, at der 

var et udtalt problematisk dilemma ved på den ene side at fravælge at vise de mest grafiske 

og voldelige billeder efterdønningerne af terrorangrebet kontra at acceptere det faktum, at 

børn i målgruppen højst sandsynligt ville se de selvsamme voldsomme billeder i øvrige 

medier. Derfor ‘burde’ de hellere se dem i trygge rammer i et nyhedsprogram tilpasset børns 

kundskabsniveau og sat i en forklarende kontekst.  
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ABSTRACT 
Within the media landscape today there are several fields which remain to be studied in 

depth. One research gap is how news media for children have been covering terrorist attacks 

in Scandinavia since 2011. Children’s news media stands out from other news media by the 

definition that they are tailored for a specific and narrow audience. This study aims to 

undertake the way Scandinavian TV news media for children has been covering terrorist 

attacks in their respective countries in the time period from 2011-2017, including the news 

channels NRK Super, DR Ultra Nyt and SVT Lilla Aktuellt. Qualitative interviews with 

editors and editorial directors were conducted in order to research in depth how news about 

national crises and terrorist attacks are communicated to a young target group and what 

editorial considerations and choices lay behind it.  

My findings show that news media for children does not aim at being first out to  

break the news but rather to wait until more facts have been verified and preferably first 

reported when the potential perpetrator has been caught. This mean that other news criterions 

that are important in children’s news than in adult news outlets. News media for children also 

used calming strategies instead of upholding the sensational criterion. The studies 

furthermore showed that news about terrorism and crises are thoroughly selected in order for 

the TV news for children not to be saturated with death and destruction.  
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Forord 
 

Denne opgave har været undervejs siden jeg begyndte på masterstudiet på Universitetet i 

Oslo i efteråret 2018. Det har været en spændende og lærerig proces og jeg har fået meget ny 

kundskab om krydsfeltet mellem børn, journalistik og katastrofenyheder undervejs.  

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til min vejleder Kjetil Rødje for kyndig 

vejledning og stor hjælp med opgaven. Derudover vil jeg gerne takke mine informanter, 

redaktør i NRK Supernytt Hidlri Gulliksen, tidlige redaktør i NRK Supernytt Nils Stokke, 

tidligere redaktør i DR Ultra Nyt, Tommy Zwicky og projektleder i SVT Lilla Aktuellt, Lowe 

Östberg for at dele ud af deres dybdegående og værdifulde viden om nyhedsformidling for 

børn i krisetider.  

 

Jeg vil også takke hverdagsheltene Gudrun, Mirjam, Martin, Tora, Oda, Johannes og ikke 

mindst min mor for korrekturlæsning og uvurderlige indspil i gennem hele forløbet.  

 

Jeg håber dette studie vil bidrage til et interessant indblik i, hvordan man dækker nyheder om 

terror for børn.  

 

Eva Krarup Randa Nielsen, Oslo 1. juni 2019 
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1 INDLEDNING  
Både amerikanske og europæiske skolebørns TV-forbrug består til en vis grad af nyheder 

(Peeters & Valkenburg, 1998 i van der Molen et al, 2002, s. 303)1. TV giver børn mulighed 

for at opfange mange hændelser, som de aldrig vil have mulighed for at opleve selv. Gennem 

levende billeder kan børn være vidne til grafiske billeder af vold, terror, mord, efterdønninger 

af naturkatastrofer og krig. Disse indtryk kan virke skræmmende og utrygge for unge seere 

(Hoffner & Haefner, 1994, s. 193). Børn ser, hører og må bearbejde disse hændelser, som 

tidligere var forbeholdt voksne. De samler et puslespil af de fragmenter af informationer, de 

får fra medierne og prøver at få det til at give mening udfra deres eget kognitive niveau 

baseret på deres eget udviklingsstadie, mediekompetence og livserfaring (Lemish & Götz, 

2007a, s. 2). I alle tre skandinaviske lande bombarderes vi med nyhedsindhold fra forskellige 

platforme, og hvor man i 60’erne blot kunne slukke for den ene TV-kanal, der fandtes og 

undlade at tænde for radioen eller læse avisen, så er det i dag umuligt helt at undgå at blive en 

del af nyhedsflowet. Netop derfor er det vigtigt, at nyhedsforbrugerne tages alvorligt, og at 

dem der producerer nyheder er sit ansvar bevidst. Det gælder ikke mindst de yngste 

medborgere. Nyheder til børn er et segment, som skiller sig ud ved at producere nyheder for 

de primært 8-12-årige med indhold, som er tilpasset denne målgruppe. Nyhedsproducenter 

bærer et særligt stort ansvar på sine skuldre, når de formidler til et så ungt publikum, hvilket 

blandt andet skyldes at børn er særligt påvirkelige, når det gælder nyheder. Børn har brug for 

at forstå, at nyheder ikke nødvendigvis er en 1:1 spejling af virkeligheden, men at historierne 

derimod er vinklet og tilpasset nyhedsformatet. Nyhedsformidlere for børn, undervisere og 

forældre har aldrig haft et større ansvar for at udstyre børnene med de værktøjer de så akut 

mangler for at forholde sig kritisk engagerede til de udfordringer verdens begivenheder skaber 

(Carter, 2007, s. 138). Det ansvar vil jeg undersøge nærmere i denne opgave fra et 

medieproduktionsperspektiv med særligt fokus på, hvordan man formidler nyheder om terror 

for børn. Én af grundene til, at man producerer public service-nyheder for børn, er blandt 

andet for, at de skal kunne engagere sig på sine egne præmisser og blive taget alvorligt som 

samfundsborgere med fremtidig stemmeret (Carter & Allan, 2005, s. 1). Dette er en 

udfordring, fordi det kan være svært at formidle komplekse og nogle gange forfærdelige 

                                                
1 Orginialreferencen af Peeters & Valkenburg er på hollandsk, og derfor ikke mulig for mig at referere til direkte.  
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hændelser for børn. Denne opgave har til hensigt at finde ud af, hvordan skandinaviske 

nyhedsprogrammer for børn forholder sig til disse udfordringer, og hvilke løsninger de har. 

1.1 Undersøgelsens problemstillinger  
Dette studie belyser, hvordan skandinaviske nyhedsredaktioner for børn dækker terrorangreb i 

de respektive skandinaviske lande og hvilke redaktionelle til- og fravalg og etiske 

overvejelser, der ligger til grund for dækningen. Nyheder for børn er et versioneret udvalg af 

nyheder for voksne, mens nogle nyheder er produceret udelukkende med børn for øje. Denne 

type nyheder er særligt tilpasset en ung målgruppe både i stil, sprog, form og indhold. Det 

gælder ikke mindst, når man dækker katastrofer som eksempelvis terrorangreb. Resultatet er, 

at man får et nyhedsbillede, som er specialtilpasset til børn og redaktionen ved præcis hvilken 

målgruppe de taler til. Det står i kontrast til nyheder for voksne, som har en meget bredere og 

mere udefinerbar målgruppe i mange tilfælde. Udfordringerne ved at producere nyheder til 

børn tydeliggøres i høj grad, når der er tale om katastrofenyheder såsom terrorangreb. 

Nyheder om terror kan bidrage til øget utryghed hos børn, hvis det ikke sættes i en 

forklarende og tryghedsskabende kontekst, som tilsvarer barnets kognitive niveau. Derfor har 

jeg valgt at fokusere på nyheder om terror specifikt for børn, fordi udfordringerne er 

tydeligere her end i andre nyhedsformer. 

Dette studie har til formål at give et billede af nyhedsdækningen af terror tilpasset  

børn som målgruppe. Derfor er undersøgelsens overordnede problemstilling relativt bred: 

 
- Hvordan dækker skandinaviske public service-medier nyheder om terror for børn? 

Dette spørgsmål er som sagt meget stort og har mange forskellige svar og mulige 

indfaldsvinkler. Det kræver derfor en række mere specifikke underspørgmål for at belyse alle 

aspekter af problemstillingen.  

 

- Hvad kendetegner dækningen af terror i nyhedsprogrammer for børn i Skandinavien 

komparativt? 

Dette spørgsmål indebærer en komparativ dimension, idet de tre skandinaviske lande ofte 

bliver sammenlignet med hinanden og er oplagte at sammenligne i denne sammenhæng, fordi 

der er tale om public service-medier i alle tre tilfælde. Dermed er der et ligeværdigt grundlag 

for sammenligning. Fordelen ved at analysere tre forskellige nyhedsprogrammer er, at man får 

et bredere empirisk grundlag og en basis for et sammenligneligt studie. Et komparativt studie 

af tre skandinaviske public service-medier for børn vil afdække forskelle og ligheder mellem 
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de tre nyhedsprogrammer og give en større forståelse af nyhedsprogrammerne i sin egen 

funktion og i sammenligning med andre. Grunden til at jeg har valgt at sammenligne netop 

disse tre lande er, at der har været terrorangreb i alle tre lande inden for det indenværende årti, 

og derfor er der grundlag for at sammenligne, hvordan skandinaviske nyhedsredaktioner har 

dækket nationale krisebegivenheder på nært hold, selvom begivenhederne er uden 

sammenligning iøvrigt. De tre skandinaviske lande har betydelige historiske, kulturelle, 

strukturelle og økonomiske ligheder landene i mellem og de har lignende public service-

kanaler. Derfor giver det mening at sammenligne disse tre lande og det er interessant at se på 

forskellene der findes og hvad disse forskelle betyder.  

- Hvilke udfordringer ligger der i at formidle nyheder om terror for børn  

skandinaviske public service-medier? 

Dette spørgsmål kan opfattes som et ledende spørgsmål, fordi det ligger implicit i 

spørgsmålet, at det er en udfordring at formidle nyheder om terror til børn. Men tidligere 

forskning har allerede påvist, at produktionen af nyheder for børn er udfordrende, fordi det 

kræver en række særlige hensyn og produktionsmæssige prioriteringer og egenskaber hos 

journalisterne (Matthews, 2009, s. 4). Derfor mener jeg at spørgsmålet kan retfærdiggøres.  

Det er vigtigt at vedkende, at nyheder for børn er en anderledes nyhedsgenre end nyheder for 

voksne og kræver nogle andre refleksioner og redaktionelle overvejelser, fordi man arbejder 

med en meget sårbar målgruppe. Mit studie skal bidrage til at sætte fokus på, hvilke 

journalistiske greb man tager, når man skal dække terrornyheder for børn i Skandinavien, og 

hvilke udfordringer som potentielt kan opstå i denne proces.  

- Hvordan ser redaktører i skandinaviske public service-medier på sin rolle  

rapporteringen af terrorangreb til børn? 

Dette spørgsmål kommer som en forlængelse til de udfordringer der ligger i at formidle 

nyheder om terror for børn. Spørgsmålet fokuserer på det institutionelle 

produktionsperspektiv fra dem, som faktisk producerer nyhederne til børn, og hvilken rolle og 

ansvar de oplever at have, når de skal formidle denne type nyheder og træffe redaktionelle til- 

og fravalg. Jeg har valgt at fokusere eksplicit på redaktørrollen, fordi det er dem, der står med 

det overordnede ansvar og træffer de afgørende beslutninger på lederniveau og på den måde 

er i stand til at udtale sig på redaktionens vegne som en helhed.  

For at besvare problemstillingerne som overordnet er, hvordan skandinaviske  

nyhedsmedier for børn har dækket terrorangreb for børn i de tre respektive lande, har jeg 

foretaget kvalitative interviews med redaktører og redaktionschefer i DR Ultra Nyt, SVT Lilla 

Aktuellt og NRK Supernytt. Derefter har jeg analyseret mine informanters svar for at komme 
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frem til en række fund, som har til hensigt at give svar på, hvilke tendenser der er udbredt i 

Skandinavien, når man beskæftiger sig med nyheder om terror rettet mod en ung målgruppe.  

Valget af studieobjekter faldt på henholdsvis DR Ultra Nyt, SVT Lilla Aktuellt og NRK  

Supernytt, fordi alle tre er ledende aktører i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge indenfor 

nyheder for børn. Alle tre programmer er landsdækkende og licensfinansierede. DR Ultra Nyt 

har en målgruppe på 7-12-årige, mens SVT Lilla Aktuellts og NRK Supernytts målgrupper er 

de 8-12-årige. Jeg har valgt de tre skandinaviske lande, fordi de ofte bliver sammenlignet med 

hinanden og har en række lignende strukturelle ligheder indenfor kultur og økonomi. 

Nedenfor følger en historisk gennemgang af traditionen for at producere nyheder for børn i 

Norge, Sverige og Danmark.  

 

1.2 En historisk gennemgang af nyheder for børn i 

Skandinavien siden 1960’erne 
Den skandinaviske tradition med at producere nyhedsindhold for børn kan dateres helt tilbage 

til 1960’erne. Selvom NRK Supernytt er det seneste skud på TV-nyhedsstammen i Norge, så 

er det langt fra første gang, at norske journalister har prøvet kræfter med nyhedsformater til 

børn.  Eksempler på dette er Falkeklubben og Barnas Dagsrevy, som var et delkomponent af 

førstnævnte, som blev sendt på NRK i tidsrummet 1962-1970. Barnas Dagsrevy bestod 

eksempelvis af en række reportager om forskellige børn og deres fritidaktiviteter eksempelvis, 

men udover reportageformatet mindede programmet meget lidt om et nyhedsprogram (Bakøy, 

1999, s. 237). Falkeklubben er ifølge Hake (2006) præget af, at det er de voksne som sætter 

agendaen og præmisserne samt sætter sig selv i centrum (Hake, 2006, s. 58). Selvom børnene 

synliggøres i programmerne, er de ikke egentlige aktører og fremstår langtfra som 

ligeværdige med de voksne aktører i programmerne (Hake, 2006, s. 58). Det fremgår tydeligt, 

at programmerne i 1960’erne i Norge havde et syn på børn som sårbare individer, som skulle 

beskyttes mod de brutale nyheder for voksne og havde en vis formanende og opdragende tone 

(Hake, 2006, s. 59). Fælles for programmer som Falkeklubben, Igår – idag, Barnas Dagsrevy 

og Globus var, at NRK forsøgte at engagere børn i samfundet og informere dem om centrale 

konflikter i samfundet (Bakøy, 1999, s. 385) 

I 70’erne bredte der sig en tillid til fjernsynsmediet som ikke tidligere havde eksisteret  

i samme omfang. Selvom der stadig var skepsis blandt nogle dele af befolkningen, så var den 

generelle folkestemning i Norge, at norske børn havde siddet bænket foran fjernsynet i flere 

år uden at få varige skader af det. Samtidig var det en udbredt opfattelser blandt pædagoger på 
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den tid, at fjernsynet kunne bruges på en konstruktiv og holdningsskabende måde og dermed 

gøre børn til gode mediebrugere (Bakøy, 1999, s. 261). Derudover var der i 70’erne tale om 

en helt særlig pionérånd i hele Europa, hvad angik nyhedsprogrammer for børn. 14 ud af 24 

medlemmer af den europæiske TV-union havde i 70’erne særligt tilpassede nyheder for børn, 

inklusive magasiner og programmer for skole-TV (Rönnberg 2010, s. 15). Danmark var først 

ude med Børnenes TV-Avis i 1969 (Halloran & Brook, 1970, s. 1), efterfulgt af tyske 

Nachrichten des Monats året efter og Tagesschau auch für Kinder og Durchricht i 1971. I 

1972 startede BBC det legendariske John Craven’s Newsround som regerede i 17 år og som i 

dag sendes under navnet Newsround (Rönnberg, 2010, s. 15).  

I Danmark oprettede man i 1968 den såkaldte Børn & Unge-afdelling (B&U), som  

blandt andet stod bag Børnenes TV-Avis, som rullede over skærmen én gang om ugen fra 

1969-1972.  Her informerede man på en kort og koncis måde om ugens begivenheder fra ind- 

og udland med eksperters kommentarer og ‘høringer’, hvor ministre blev fremstillet for et 

panel bestående af børn (Christensen, 2006, s. 80). I 1972 lancerede man programmet 

Panorama, som fokuserede på udenrigspolitiske begivenheder som eksempelvis 

Vietnamkrigen, palæstinensiske flygtningelejre, raceproblemer og andre temaer (Christensen, 

2006, s. 80). Dansk børnefjernsyn i 1970’erne kendetegnes ved at være journalistik i 

børnehøjde. Den bragte storpolitiske verdenskonflikter ind i børnenes bevidsthed, og børn 

blev ikke udelukket for emner, som tidligere var forbeholdt de voksne, snarere tværtimod 

(Christensen, 2006, s. 80). 70’ernes børnefjernsyn stillede det danske samfund til regnskab for 

dets børnesyn, og børn optrådte selv som vidner til historier, og børn blev ofte brugt som 

kilder på bekostning af ekspertkilder. Børnene fremstod altså som vidner til en kultur og et 

samfund, som ikke tog højde for, at ting blev set med et anderledes syn af børn (Christensen, 

2006, s. 80).  Med 70’ernes børnefjernsyn fik de det talerør de som samfundsborgere havde 

savnet hidtil. Udgangspunktet var et syn på børn som værende ansvarlige samfunsborgere, 

som på linje med de voksne også havde samfundsmæssige rettigheder og forpligtelser i 

fællesskabet (Christensen, 2006, s. 80).   

Fire måneder efter BBC Newsround så dagen lys i 1972, kom Sveriges pendant  

Barnjournalen, som havde 8-13 årige i sin primære målgruppe og Bengt Fahlström som 

programleder (Rönnberg, 2010, s. 15) Fahlström havde siden 1969 formidlet radionyheder for 

børn og fungerede som programleder i de næste 17 år på Barnjournalen. Det var også i 

60’erne og 70’erne, at idéen om det «frie barn», hvor barnets indre udvikling var i centrum. I 

disse årtier får børn lov til at udleve deres følelser og aggressioner, og de skal håndtere en 

problematisk tilværelse, hvor voksenverdenen svigter (Rydin, 1999, s. 91). På den svenske 
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dramafront ser man børn, som klarer sig uden de voksnes hjælp som for eksempel «Pippi 

Langstrømpe», der fremstår som en overlever (Rydin, 1999, s. 91). 

I 80’erne og 90’erne blev det pædagogiske præg i programmerne målrettet børn blev  

erstattet af et højere tempo og et billedsprog, som er inspireret af kommercielle TV-kanaler 

med mere show og flere musikalske indslag (Hake, 2006, s. 197) I 1993 blev svenske 

Barnjournalen erstattet af Lilla Aktuellt, som blev produceret af SVT og Utbildningsradion 

(Rönnberg, 2010, s. 16). Programmet har en defineret målgruppe fra 8-12 år. Formålet med 

kanalen er at ruste børn med grundlæggende politisk viden og kundskab om sociale spørgsmål 

(Rönnberg, 2010, s. 17).  

Med den stigende konkurrence fra kommercielle TV-kanaler er underholdningsformatet  

blevet et redskab for at vinde seere. Begrebet “edutainment” opstår i 80’erne og 90’erne og er 

et resultat af et ændret mediebillede samt et ændret syn på børn og barndom (Hake, 2006, s. 

197). Til gengæld blev der i samme periode sat øget fokus på det fortolkende aktørperspektiv, 

og den kontekst barnet lever i. Et fokus som ikke var til stede i børneprogrammernes barndom 

i 1960’erne og 1970’erne (Hake, 2006, s. 200). Respekten for børn bliver fremhævet ved, at 

de omtales som publikum og som statsborgere i en kultur, snarere end som forbrugere der skal 

bruge penge på et marked. Dette syn giver tydeligt udtryk for, at børn anses som subjekter  

(Hake, 2006, s. 202).  

 

1.3 Undersøgelsens studieobjekter i 2018-2019 
Nedenfor følger en introduktion af de tre  

forskellige programmer, som de fremstod i analyseåret 2018-2019.  

1.3.1 DR Ultra Nyt 
DR Ultra Nyt er et TV-nyhedsformat, der henvender sig til børn i aldersgruppen 7-12 år og 

sendes på børnekanalen DR Ultra. Hver udsendelse er 8 minutter lang og sendes mandag til 

torsdag klokken 18 med genudsendelser klokken 7 og klokken 15. Nyhedsprogrammet havde 

premiere den 4. marts 2013 efter, at det i 2011 blev skrevet ind i medieforliget, at der skulle 

oprettes et nyhedstilbud til børn i Danmarks Radio som en del af public service-

forpligtelserne på opfordring fra Børnerådet. Daværende kanalredaktør for DR Ultra udtalte i 

forbindelse med Ultra Nyts lancering i 2013, at formålet med programmet var at tage børn 

alvorligt og involvere dem i den verden, de er en del af. Derudover var formålet at komme 

med de forklaringer, som børn mangler i dag, så de er rustet til at møde verden som oplyste og 

trygge samfundsborgere:  
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- Vi ved, at børn ser nyheder, men de er ikke formidlet til dem. Vi vil hjælpe børn i 

skolealderen til at forstå de væsentligste aktuelle nyheder og samfundstemaer ud fra 

deres behov. ’Ultra Nyt’ bliver en del af DR Ultras univers, hvor vi tager fat i 

virkeligheden på en måde, der er relevant for de store børn, siger hun. (Jensen, 2013).  

 

Ifølge en undersøgelse foretaget af Gallup for DR Medieforskning ser 50 % af de 7-12-årige 

Ultra Nyt, hvoraf 29 % ser det i skolen og 8 % i frikvarteret. 29 % af dem ser eller bruger DR 

Ultra Nyt på skolen (DR Medieudvikling på Twitter).2 

 

1.3.2 SVT Lilla Aktuellt 
SVT Lilla Aktuellt så dagens lys 15. september 1993 og anslås at have lidt yngre seere, end 

dens forgænger Barnjournalen, men samtidig et lidt bredere publikum. Alligevel udtaler 

redaktionen, at de producerer med en 10-årig for øje (Rönnberg, 2010, s. 320). SVT’s 

Barnkanalen er den største TV-kanal for børn i Sverige (SVT’s rapport, 2018). De beskriver 

SVT Lilla Aktuellt således: 

 

Barnkanalen är den säkra källan både i vardagen och vid stora händelser. I programmet Lilla 
Aktuellt och appen Mixat finns dagligen, året om, nyheter för barn i Sverige. 
Nyhetsvärderingen utgår alltid från barnen och deras behov, kunskaper, upplevelser och 
funderingar (SVT, 2018).  
 

SVT Lilla Aktuellts samfundsopgave er tydeligt formuleret: De skal producere 70 % 

voksennyheder, som bliver forklaret i børnehøjde og 30% indhold om børn (Östberg, 

17.09.18). I forhold til formatet bruger de hyppigt grafikker og underlægningsmusik i 

reportageindslagene. De arbejder med børn i målgruppens alder og forsøger i så vid 

udstrækning som muligt at benytte børn som kilder og nogle gange på bekostning af en 

voksen eller en eventuel modpart (Rönnberg, 2010, s. 326). Det begynde man ligeledes at 

gøre i Danmark i 1970’erne.  

 
 
 
 
 

                                                
2 Kilde: https://twitter.com/DRforskerne/status/994204653805035522 
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1.3.3 NRK Supernytt 
Supernytt har siden januar 2010 været en del af NRK Supers tilbud til børn og kanalens eneste 

nyhedsudsendelse. Programmet brillerede især efter terrorangrebet 22. juli 2011, da 

programmet havde været i luften i halvandet år. Særudsendelsen, som blev sendt i august 

2011, modtog i 2013 Juryprisen under Børnemediefestivalen i Danmark for dækningen af 

terrorangrebene og har vundet en række andre norske og internationale priser for samme 

dækning.  

I 2012 udvidede man sendeskemaet fra at sende fire dage om ugen til at sende alle ugens  

dage med undtagelse af ferier. De 8 minutter lange udsendelser sendes på NRK Supers 

hjemmeside samt på lineær TV på ungdomskanalen NRK3.   

 

1.4 Disposition - opgavens afgrænsning og opbygning 
For at besvare opgavens problemstilling redegør jeg i det følgende kapitel for tidligere 

forskning og teori. Der findes meget forskning om nyheder både i Skandinavien og 

internationalt, men knap så meget forskning om børn og nyheder og især ikke børn og 

katastrofenyheder, som er et endnu smallere forskningsfelt. Derfor benytter jeg i dette kapitel 

teori fra flere forskellige forskningsfelter, som jeg vil redegøre for i kapitlet. Det drejer sig 

blandt andet om børn og nyheder, børn som samfundsborgere og katastrofenyheder som 

genre.  

Med henblik på at belyse studiets fremgangsmåde for at besvare problemstillingen  

beskriver og begrunder jeg i metodekapitlet mit valg af kvalitative interviews som metode. 

Her forklares den metodiske strategi og hvilke valg, som er blevet truffet undervejs i studiet. 

Kvaliteten af undersøgelsen, herunder styrker og svagheder ved metoden, diskuteres i 

slutningen af kapitlet.  

Undersøgelsens resultater præsenteres i analysekapitlet. Her præsenteres mine  

informanter, som er redaktører og tidligere redaktører i skandinaviske nyhedsmedier for børn. 

Deres tanker, overvejelser og erfaringer med terrordækningen præsenteres i analysen. I 

slutningen af kapitlet følger detaljerede beskrivelser af de nyhedsudsendelser, som de 

kvalitative interviews tager udgangspunkt i.  

Det afsluttende kapitel består af en opsummering af undersøgelsen, diskussion, en  

konklusion som besvarer studiets problemstillinger samt en afsluttende kommentar, 

perspektivering og forslag til videre forskning.    
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2 Teoretisk baggrund og tidligere forskning 
I dette kapitel beskrives teori og tidligere forskning omkring dækningen af terror- og 

katastrofenyheder, børn og medborgerskab og børn som nyhedsbrugere. Indledningsvis 

beskrives, hvorfor det er vigtigt at dække terrorangreb, herunder hvordan man dækker denne 

type nyheder for en ung målgruppe. Herefter beskriver jeg tidligere forskning om børn som 

medborgere og forholdet mellem børn, samfundsborgere og nyheder. Herefter beskriver jeg 

forskningen inden for nyheder tilpasset for børn og disses eksistensgrundlag. Dernæst redegør 

jeg for teorier om børn som kilder og for hvilke krav, der stilles til en god nyhedshistorie for 

børn. Jeg redegør også for katastrofenyheder som genre, børn som mediebrugere, public 

service for de yngste medborgere og afslutningsvist medieproducenternes ansvar for at 

formidle indhold med substans.  

 

2.1 Hvorfor er det vigtigt med nyheder til børn? 
I de senere år er en stigende mængde nyheder om vold, kriminalitet og lidelser begyndt at 

rulle over skærmen. Det vækker bekymring hos forældre, politikere og lærere, som frygter, at 

børn i stigende grad bliver eksponeret for tv-nyheder, som kan have en negativ effekt på 

psyken (Smith & Wilson, 2002, s. 1). Soilikki Vettenranta rejser etiske spørgsmål om, 

hvorvidt nyheder overhovedet er godt for børn, og hvor gammel man egentlig skal være for at 

forstå nyhedsbilledet i sin helhed (Vettenranta, 2005, s. 27). Disse spørgsmål har optaget 

nyhedsredaktioner som har produceret nyheder for børn i årtier, blandt andet i USA og 

Storbritannien (Vettenranta, 2005, s. 27). TV-mediet har været det foretrukne format for 

nyheder for børn i Europa i over 40 år (Granbo, 2015, s. 5). NRK har som nævnt i forrige 

kapitel haft nyhedsudsendelser for de unge fra 60’erne og 70’erne med eksempelvis Barnas 

dagsrevy, Falkeklubben og Globus (Vettenranta, 2005, s. 27), DR startede med Børnenes TV-

Avis i 1969, og SVT lancerede nyhedsprogrammet Barnjournalen i 1972. Deres 

eksistensgrundlag er at præsentere nyheder på en måde, som giver børn viden om de ting, der 

sker i samfundet på en letforståelig måde. De sætter dem i en relevant kontekst, som gør børn 

i stand til at forstå verden omkring dem på en måde, som skaber tryghed. Nyhedshistorierne 

på en given dag vil højst sandsynlig være udvalgt ud fra et relevanskriterium, og fordi der er 

en stor sandsynlighed for, at det er en historie som barnet vil have set på forsiden af avisen, i 

TV eller hørt i radioen. Derfor er der et behov for at fortælle disse historier i børnehøjde. Et 

andet nyhedskriterie er, at historien skal have særlig interesse for børn, såsom skolepolitik 

eller mobning (Granbo, 2015, s. 6). I dagens high choice media environment kan vi ikke 
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længere bestemme, hvilket indhold børn skal eksponeres for af indhold eller skærme dem fra 

visse begivenheder i verden (Granbo, 2015, s. 6). Dette betyder ifølge Granbo (2015), at 

nyhedsmedier for børn er nødt til at producere endnu mere indhold hver dag. Hvis de ikke gør 

det, vil børn opsøge informationen andre steder, som potentielt kan skabe mere utryghed hos 

børnene (Granbo, 2015, s. 6).  

Et hollandsk studie foretaget af van der Molen et al (2002) viste, at børn rapporterede  

væsentlig mindre frygtreaktioner af at se på det hollandske nyhedsprogram for børn, 

Jeugdjournaal, end nyheder for voksne (van der Molen et al, 2002, s. 303). Det lykkedes dog 

ikke journalisterne at skabe 100 procent tryghed blandt publikum, selvom det var målet. 32,6 

% af børnene, som så nyheder for børn, rapporterede stadig om frygtreaktioner, hvorimod 

48,2 % af børnene oplevede frygt ved at se nyheder for voksne (van der Molen et al, 2002, s. 

314 De 9-12 årige, som er programmets målgruppe, rapporterede om færre frygtreaktioner 

end de 7-8-årige, hvor 43,5 % af børnene rapporterede om angstprægede reaktioner (van der 

Molen et al, 2002, s. 314). 

Ifølge Julian Mathews (2005) har tidligere forskning indenfor nyhedsprogrammer for  

børn primært fokuseret på publikummet frem for for at fokusere på selve produktionen, og 

derfor mangler der empirisk forskning om, hvordan journalister skaber det demokratisk 

potentiale for nyhedsprogrammer for børn (Matthews, 2005, s. 512). Han tager derfor 

udgangspunkt i BBC’s nyhedsudsendelse for børn, Newsround for at forsøge at få 

produktionsperspektivet med i sin forskning. Undersøgelser af Newsround viser, at 

journalister skaber en unik type nyhedsprogrammer for at formidle nyheder til et 

børnepublikum. Dette indebærer blandt andet at simplificere historier fra de “voksne” nyheder 

og formidle dem på et sprog, som børn kan forstå i et simpelt setup uden en masse stemmer 

fra eksperter, der modsiger hinanden (Matthews, 2005, s. 512). Dog kan det ifølge 

Buckingham (1997) være problematisk at definere en problemstilling som «børnevenlig», 

fordi det kan resultere i en oversimplificering, hvor større tematiske forklaringer udelades 

(Buckingham, 1997, s. 127).  

Der er mangel på programmer for børn, som adresserer konfliktfyldte  

begivenheder som for eksempel krig (Lemish & Götz, 2007, s. 9). De fleste studier 

undersøger ikke producentens side, samt hvilke principper og kilder producenterne hviler på, 

når de træffer beslutninger om, hvad disse programmer skal indeholde. Dette research gap 

tydeliggøres yderligere ved, at den primære forskning som er foretaget om rutiner i 

nyhedsproduktion for børn primært er baseret på britiske BBC Newsround og i høj grad 

ignorerer nyhedsproduktionen for børn i resten af verden (Alon-Tirosh, 2017, s. 134).  
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I Storbritanniens tilfælde er Carter (2004) bekymret over faktum, at der er en mangel  

på studier der undersøger børn og medborgerskab. Hun efterlyser mere forskning om 

sammenhængen mellem tre områder (Carter, 2004, s. 68). For det første at den nyligt indførte 

institution Institute for Citizenship udtrykker stor bekymring for unge samfundsborgeres 

fremtidige demokratiske deltagelse (Carter, 2004, s. 68). Det andet område er, at mange 

journalister og medievidenskabelige forskere er bekymrede for, hvad en faldende mængde 

kritisk indhold specialiseret for børn, det være sig både på print, TV og internet, vil betyde for 

børns interesse i at blive informerede samfundsborgere, som i fremtiden skal blive 

beslutningstagere i den offentlige sfære (Carter, 2004, s. 68). Det tredje område som Carter 

ønsker at koble til den øvrige debat er hendes studer af børns debatadfærd på diverse chatfora 

som viser, at der findes et engagement der ikke er udforsket tilstrækkeligt i forhold til politisk 

deltagelse. Carter mener, at det er her nøglen ligger til at forstå, hvordan man får børn til at 

engagere sig i verden omkring dem, og dermed være i stand til at formulere en række konrete 

og aktuelle politiske og faglige mål for at opfordre dem til aktivt medborgerskab (Carter, 

2004, s. 68). Med Facebook, Snapchat og andre sociale mediers indtog de senere år er det 

muligt at børn er blevet endnu mere aktive debattører, altså at de udviser en lignende adfærd 

som i Carters studier fra 2004, men på nye platforme.  

De aktuelle bekymring for børns samfundsengagement udspringer blandt andet af en  

historisk lav valgdeltagelse blandt de 18-24-årige i Storbritannien i 2005 (Carter & Allan, 

2005, s. 1). Forskere mener den tendens kan skyldes, at der ikke er et tilstrækkeligt tilbud 

bestående af kritisk journalistik for de helt unge, hvilket vil have vidtrækkende konsekvenser 

for de unges fremtidige ønsker om at blive demokratisk deltagende medborgere (Carter, 2004, 

s. 68). Det handler i høj grad om at få børn til at fatte interesse for nyheder i en tidlig alder, og 

dette er udelukkende en gennemførbar mission, hvis der eksisterer et bredt udvalg af kritisk 

journalistisk indhold for børn både på print, online og i audiovisuelle medier. Buckingham 

(2000a) argumenterer for, at unges fremmedgørelse fra politik ikke nødvendigvis skal tolkes 

som et udtryk for ignorance eller apati blandt de unge, men nærmere som et resultat af deres 

ekskludering fra politik som platform. Omend nyheder og politik ofte omhandler temaer, som 

angår børn og unge, er de generelt ikke definerede som politiske subjekter, og politik 

diskuteres ofte «henover hovedet» på dem (Buckingham, 2000a, s. 218-219).  

Ifølge Alon-Tirosh (2017), som har forsket på nyheder for børn i Israel, har disse både  

en informativ funktion samt et udviklende perspektiv, så børnene kan blive bedre og mere 

engagerede samfundsborgere (Alon-Tirosh, 2017, s.143). Nyheder, som er tilpasset børn, skal 
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hjælpe dem i deres udvikling og informere dem om verden omkring dem (Alon-Tirosh, 2017, 

s. 143). Som redaktør for BBC Newsround, Ian Prince formulerer det: 

 

We aim to equip children to handle their lives better by giving them the information 
they need about the world around them, in the way that they want (Prince, 2004, s. 
10).  

 

2.2 Barndommen som begreb 
Mange teorier er bredt funderet i en forståelse af barndommen som en social konstruktion, 

som varierer i tid og rum, og som primært er baseret på normer, idealer og forventninger fra 

voksenverdenen (Heywood, 2018, s. 18). En Ph.D.-afhandling skrevet af Åsa Pettersson 

(2013) tager et børneperspektiv på børn som publikum (Petterson, 2013, s. 15). Et 

‘børneperspektiv’ bygger på idéen om, at børn er vigtige i deres egen nuværende funktion og 

ikke blot som fremtidige individer (James, Jenks & Prout, 1998, s. 6). Det handler om at lede 

efter barnets perspektiv og undersøge hvilke konsekvenser forandringer har for barnet. Et 

børneperspektiv udgøres ikke alene af barnets stemme, men også af analyser med barnet i 

fokus (Sandin & Halldén, 2003). Et børneperspektiv betyder derudover, at man ikke tager 

betydningen af begrebet “barn” for givet, men istedet definerer, hvad det betyder at være barn 

og relaterer det til en sammenhæng. Derudover er det afgørende for forskningen indenfor børn 

og barndom, at formålet med selve forskningen ikke blot er at skabe bedre viden, men også at 

bidrage til børns sociale retfærdighed og selvstændighed, ikke kun i forskningsprocessen, men 

også i praksis (Alanen, 2011, s. 147).  

Måden vi ser på børn og barndom på påvirker, hvad vi vurderer som vigtigt for børn  

at få informationer om. Derfor er det vigtigt at definere, hvad begrebet “børn” og “barndom” 

indebærer for at kunne forstå dagens situation med tilpassede nyheder for børn som 

målgruppe (Nesheim, 2018, s. 46). Synet på barndommen har udviklet sig siden 70’erne. I 

1972 sagde lederen for NRK’s børne- og ungdomsafdeling, Lauritz Johnson, i NRK’s 

tidsskrift Omkring, at børn skulle skærmes for livets realiteter. Det betød at de skulle få lov til 

at lege og udelukkende præsenteres for afslappende underholdning på skærmen (Hake, 2006, 

s. 22). Omvendt får de i dag præsenteret nyheder om katastrofer og krig i egne 

nyhedsudsendelser som er tilpasset deres kundskabsniveau. Dog er denne udvikling resultat af 

tilbagevendende diskussioner om mediernes påvirkning på børn og unge (Nesheim, 2018, s. 

46). Tingstad (2006, s. 61) peger på, at ændringen i det, der præsenteres for børn også drejer 

sig om en demokratisering af barndommen forstået på den måde, at børn har flere juridiske og 
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økonomiske rettigheder i dag, end de tidligere har haft. Generel udvikling i velstand, 

teknologi og rettighedstænkning har gjort børns status mere synlig og øget interessen for 

børns rettigheder (Tingstad, 2006, s. 61). Disse rettigheder er blandt andet funderet i FN’s 

Børnekonvention, som påpeger børns ret til information fra både nationale og internationale 

kilder (1989, artikkel 17)3. Vettenrantas (2017) studier af unge og katastrofenyheder viste, at 

geografisk nærhed og identifikation er afgørende for, hvordan informanterne oplever 

katastrofenyheder. Natur- og sultkatastrofer i andre verdensdeler berører ikke de unge seere 

ligeså stærkt som når unge jævnaldrende i Norge rammes (Vettenranta, 2017, s. 138). Et andet 

fund var at Baneheia-drabene, hvor to unge piger blev voldtaget og knivstukket ihjel, gjorde 

ligeså stort indtryk på informanterne som nyheden om terrorangrebene 11. september på 

grund af reportagerne om de fortvivlede forældre og klassekamerater (Vettenranta, 2017, s. 

138). Her var den geografiske afstand også en vigtig faktor. En tredje konklusion som blev 

draget af Vettenrantas (2017) undersøgelse var, at de unge efterspurgte mere involvering fra 

de voksne, når brutale nyhedshistorier dominerer i medierne (Vettenranta, 2017, s. 138). 

Børns øgede adgang til et uudtømmeligt medietilbud resulterer i en bekymring for børns 

adgang til “voksenmateriale” som for eksempel vold og terror (Buckingham, 2003, s. 24). 

Buckingham specificerer ikke yderligere, hvilken gruppe bekymringen opstår hos, men jeg 

antager at der er tale om en voksende bekymring hos både forskere og forældre.  

Én af fællesnævnerne for kritiske forskere er deres syn på børn som værende  

selvstændige, aktive mediebrugere, som tolker det medieindhold, de ser på deres egen måde. 

Dog skaber definitionen “mediebruger” misforståelser i begge traditioner (Valkenburg, 2004, 

s. 11). Det er en typisk misforståelse, at den aktive mediebruger bliver mindre påvirket af 

medierne end passive børn, fordi de har udviklet kognitive forsvarsmekanismer (Valkenburg, 

2004, s. 11).  Dog betyder det, at børn er aktive og tolker medieindhold på deres egen måde 

ikke nødvendigvis, at de bliver mindre påvirket af medierne. Faktisk kan de blive påvirket 

endnu mere, hvis de åbner op for visse indflydelser (Valkenburg, 2004, s. 11).  

 

2.3 Børn som mediebrugere 
Historisk set har mediernes rolle i børns liv været et emne for ophedet debat vedrørende 

mediernes positive og negative effekt på barndommen (Valkenburg, 2004, s. 1). Gennem de 

sidste par årtier har medierne været igennem en rivende udvikling med et stort antal TV-

kanaler for børn, computerspil og internettet, som er blevet en stor del af langt de fleste børns 

                                                
3 https://udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1989-11-20/ 
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hverdag (Valkenburg, 2004, s. 1). TV-mediet og andre elektroniske medier indgår i både 

børns og voksnes hverdag og kan betragtes som udslagsgivende for demokratisk deltagelse 

(Nielsen, 2006, s. 363). Indenfor medieforskningen generelt ser man på børn som værende 

kompetente mediebrugere. Samtidig problematiseres det i den offentlige debat, hvorvidt børn 

bør have adgang til alle former for medietilbud, eller om der er visse mediepåvirkninger, de 

bør skærmes for (Nielsen, 2006, s. 363).  Nyheder for børn kan ikke længere defineres som en 

15 minuters udsendelse, som sendes på lineær TV hver dag klokken 17. Det skyldes at 

publikummet er travlt optaget på den tid af døgnet. Faktum er at de optagede på alle 

tidspunkter af døgnet med at sende «snaps» til hinanden, like billeder på Instagram, dele links 

på Facebook og se videoer på YouTube (Granbo, 2015, s. 4). Medieindhold for børn i dag 

udbydes i høj grad på internettet og gennem digital skærmteknologi, hvor barnet selv er aktør. 

Det vil sige, at barnet selv bliver medskaber af indhodlet ved at dele billeder med sjove filtre 

eller tekst på eksempelvis billeddelingsapps som Kuddle eller Snapchat eller lave 

musikvidoer med musical.ly. Disse tjenester er eksempler på, at børn bliver aktive 

medieproducenter, men også i høj grad «posører» ((Nyjordet, 2018, s. 15). 

Tidligere studier af børns nyhedsforbrug har påvist en række paradokser. På  

den ene side er der en del forskning om nyhedernes rolle i den «politiske socialisering», som 

kan dateres tilbage til 1970’erne (Buckingham, 1997, s. 120). Meget af denne forskning 

påstår, at fjernsyn og andre medier spiller en afgørende rolle i udviklingen af børns politiske 

evner og forståelse (Buckingham, 1997, s. 120). Dog findes der senere studier, som påstår at 

børns politiske forståelse medieres af andre indflydelser end fjernsyn, det være sig aviser og 

nyhedsmagasiner (Chaffee & Yang, 1990, s. 154). Andre studier viser tværtimod, at seerne 

forstår og husker relativt lidt af det, de ser i nyhederne, og at det derfor er en ineffetkiv måde 

at få information på (Robinson & Levy, 1986, s. 232; Gunter, 1987, s. 19). Børn reagerer 

meget følelsesmæssigt på nyheder, hvilket rejser fundamentale spørgsmål om deres politiske 

forståelse, og hvordan de gives adgang til den offentlige debat (Buckingham, 1996, s. 211). 

På trods af, at børn kan anses som sofistikerede seere af øvrige genrer, kan man argumentere 

for, at børn er relativt «grønne», når det gælder nyheder, fordi de mangler ekspertise og den 

nødvendige baggrundsinformation, som gør børnene i stand til at se kritisk på 

fjernsynsindholdet (Buckingham, 1997, s. 120).  

Hvis vi flytter fokus fra børns nyhedsforbrug til en mere overordnet diskussion om  

børns generelle mediebrug, finder vi en akademisk debat, som ifølge Buckingham (2003), 

besidder to modstridende syn på forholdet mellem børn og medierne. Begge har været 

indflydelsesrige i populærkulturen og i akademiske kredse (Buckingham, 2003, s. 19). På den 
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ene side er holdningen, at barndommen er ved at uddø eller forsvinde, og at medierne er den 

primære syndebuk. På den anden side er synet, at medierne virker frigørende for 

barndommen, og at medierne bidrager til at skabe en ny, elektronisk generation, som er mere 

åben, demokratisk og socialt bevidst end forældregenerationen (Buckingham, 2003, s. 19).  

Idéen om en bekymringsfri barndom blomstrede i første halvdel af det 20.  

århundrede, men i 1960’erne blev børns rolle som uskyldige og sårbare individer igen taget 

op til debat. I 1960’erne bredte der sig en opfattelse af, at det var forkert udelukkende at vise 

børn en drømmeverden, men at det ligeledes var vigtigt at konfrontere børn med den barske 

virkelighed for at gøre dem mere bevidste om deres omgivelser (Valkenburg, 2004, s. 3). 

Denne nye frigørende trend med at konfrontere børn med tabuiserede temaer som seksualitet, 

skilsmisse og død blev i 1980’erne afløst af en bekymring blandt børnepsykologer og forskere 

for, hvorvidt børn blev behandlet som små voksne, og at de var i farezonen for at miste deres 

barndom (Valkenburg, 2004, s. 4).  

Dog argumenterer Valkenburg (2004) for, at der ikke er belæg for at lægge al skylden  

på den tabte barndom over på TV-mediet. Siden 1960’erne er der en lang række forskellige 

sociale faktorer, som tilsammen har haft en udslagsgivende effekt på, hvordan barndommen 

ser ud i dag (Valkenburg, 2004, s. 6). Én af disse faktorer er demokratiseringen af familiære 

relationer (Valkenburg, 2004, s. 6). Børn lever i en anden tid i dag og har et mere ligeværdigt 

forhold til deres forældre end tidligere. En anden grund til at barndommen har ændret sig 

siden 1960’erne, er de miljømæssige ændringer, som samfundet har gennemgået i løbet af 

årene. Der er sket et paradigmeskifte fra opfattelsen af det skrøbelige barn til, at børn er mere 

selvstændige individer på linje med voksne (Valkenburg, 2004, s. 6). Ifølge Meyrowitz og 

Postman er grænsen mellem barn og voksen blevet udvisket på grund af fjernsynet (Postman, 

1983, s. 80; Meyrowitz, 1985, s. 227-228). Postman mener, at TV har udvisket grænserne 

mellem børn og voksne på tre måder, som alle har med den ubegrænsede adgang til fjernsynet 

at gøre: 1) fordi det ikke kræver instruktioner at forstå formatet,  2) fordi det ikke kræver 

kompleksitet i hverken mental kapacitet eller opførsel og 3) fordi TV ikke segregerer dens 

publikum. Postman konkluderer, at nye medier udbyder den samme information for alle 

samtidig. Indenfor disse rammer er det umuligt at have hemmeligheder. Og uden 

hemmeligheder eksisterer barndommmen ikke, lyder konklusionen (Postman, 1983, s. 80).  

Postman er én af de mest kritiske til mediernes indvirkning på barndommen, og han  

mener, at fjernsyn åbner op for formidlingen af sex og voldc, som tidligere ville være skjult i 

det specialiserede printformat (Postman. 1983, s. 92-93). Han mener også, at skolerne bør 

afholde sig fra at bruge TV i undervisningen, fordi skolen er én af de sidste bastioner indenfor 
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printkulturen (Postman, 1983, s. 151-152). Don Tapscott (1998) er ligeledes kritisk til 

fjernsynet som medie. Dog argumenterer han lidt anderledes end Postman og mener, at 

grænsen mellem børn og voksne bliver udvisket, og at medieteknologien kun er delvist 

ansvarlig for dette. Tapscott skelner mellem gamle og nye teknologier og mener at mens 

internet beriger børns intelligens med dens demokratiske interaktivitet, så er fjernsyn derimod 

et passivt og fordummende medie, som er kontrolleret af de voksne, og han ser på de to 

teknologier som hinandens antiteser. Derfor mener Tapscott, at netgenerationen på mange 

måder er antitesen til TV-generationen (Tapscott, 1998, s. 25-26).  

Buckingham argumenterer for, at Tapscott og Postman har tvivlsomme beviser for at tale  

for “the death of childhood” (Buckingham, 2003, s. 20). Ifølge Buckinghams argumenter er 

“the death of childhood” en tese, som er deterministisk og efterlader meget lidt rum for 

positive ændringer (Buckingham, 2003, s. 20). Deres løsning på de identificerede kriser er, at 

slukke for fjernsyn og computere og stoppe tiden (Buckingham, 2000b, s. 39). Deres 

opskrifter på forandringer er også meget konservative ifølge Buckingham og involverer en 

revurdering af traditional moralitet, af hierarkiske familiestrukturer, kønsroller og 

konventionelle former for børneopdragelse (Buckingham, 2000b, s. 39). Buckingham (2000) 

finder altså både Postman og Meyrowitz’ syn på nye, elektroniske medier uddaterede. 

 

2.4 Børn og medborgerskab 
Før vi går dybere ind i produktionerne af nyheder for børn, er det vigtigt at diskutere og 

definere børn og deres status som samfundsborgere samt forholdet mellem børn, 

samfundsborgere og nyheder. Et felt der er mangel på forsking om ifølge Matthews 

(Matthews, 2003, s. 2). Lemish (2007) skelner mellem to forskellige syn på børn: Børn som 

værende («being») samfundsborgere eller børn som fremtidige («becoming») 

samfundsborgere (Lemish, 2007, s. 137). Hvis man ser på børn som allerede eksisterende 

samfundsborgere, må man nødvendigvis også have et medieret nyhedstilbud for børn både 

som seere og som deltagende publikum, hvis stemmer bliver hørt i den offentlige debat 

(Lemish, 2007, s. 136-137).  

Ifølge David Buckingham er bliver børn og unge med enkelte undtagelser ekskluderet fra  

den politiske debat og defineres istedet som tilskuere. På trods af retorikken om at styrke 

børns stemmer er unge mennesker konstrueret på de voksnes betingelser, snarere end politiske 

aktører i sig selv (Buckingham 2000a, s 59). Buckingham (2000a) stiller yderligere spørgsmål 

ved medierne som en effektiv mobilisator for politisk socialisering og retter hellere fokus mod 
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hvordan nyhedsprogrammer positionerer deres publikum i forhold til specifikke 

nyhedsproblemstillinger (Buckingham 2000a, s. 9-11). Matthews (2003) argumenterer for, at 

forholdet mellem nyhedsprogrammer og børn bedst kan forstås gennem definitionen 

“kulturelt medborgerskab” (Matthews, 2003, s. 2). Kulturelt medborgerskab er defineret ud 

fra mediepublikummet og dets kulturelle rettigheder til medieret information, erfaring, 

kundskab og deltagelse (Murdock, 1999, s. 11-12). Hvis man accepterer præmissen om at 

børn er kulturelle medborgere som har behov for at blive oplyst om den verden de lever i 

gennem nyhedsprogrammer, så må man også acceptere, at de bør bliv eksponeret for de 

aktuelle sociale problemer i vores samtid (Matthews, 2003, s. 3). Et faktum som 

nyhedsprogrammer som specialiserer sig i at lave nyheder for børn bør tage seriøst i deres 

produktion af nyheder for børn.  

 
2.5 Børn som kilder 
Børn og unge er længe blevet betragtet som upålidelige kilder, og derfor har man istedet brugt 

voksne kilder til at beskrive børns situation, frem for at høre historien fra hestens egen mund. 

Derudover er der få nyheder om almindelige børn og unge i medierne (Vettenranta, 2005, s. 

29). I forhold til sin store andel i befolkningen er børn og unge meget svagt repræsenteret i 

nyhederne. Derfor er det vigtigt at integrere børn og unge som deltager som kilder i 

nyhedsudsendelser i sager som angår dem (Vettenranta, 2017, s. 29).  

Tidligere studier har vist, at både europæiske og amerikanske nyhedsmedier har en  

tendens til at reproducere kulturelle stereotyper i deres portrættering af børn (Ponte 2007, s. 

739). Problemet er ifølge Ponte, at journalister ikke er tilstrækkeligt grundige til at følge de 

retningslinjer som International Federation of Journalists har udarbejdet i samarbejde med 

UNICEF i 1990’erne på baggrund af FN’s Børnekonvention. Istedet følger journalister deres 

common sense og lever ikke op til kravene om ivaretagelse af børns rettigheder og ret til 

sikkerhed, når de skal formidle en objektiv sandhed og undersøge eventuelle brud på disse 

rettigheder (IFJ, 1998).  Dette resulterer i, at børn fremstilles ofte som ofre eller som søde 

eller “onde” vedhæng i sager, hvor voksne er hovedpersoner og børn er tilbehør (Ponte, 2007, 

s. 739). Dette begrænser måden, børn repræsenteres på i nyhederne ligeså meget som hvordan 

de portrætteres i andre typer sager (Rosenberg, 2018, s. 1).  
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2.6 Hvad er en god historie for børn? 
En god historie for en yngre målgruppe handler om situationer som barnet kan spejle sig selv i 

og kan identificere sig med. Hvis fjernsynsfortællingen bruger velkendte strukturer og 

erfaringer vil disse bidrage til øget opmærksomhed og engagement hos barnet. En historie for 

børn vil få bredere appel, hvis børn medvirker i den og tager temaer op, som relaterer til 

barnets hverdag (Hake, 1998, s. 86). Dette gælder også for nyheder for børn. Det betyder 

ikke, at alle nyheder skal omhandle børns hverdag. Det gælder dog især i forhold til brugen af 

kilder, hvor det kan være en fordel at bruge børn som kilder, når der skal formidles til den 

målgruppe. I mange tilfælde bruger man børn og unge som kilder i nyhedsindslag, selv når 

det drejer sig om problemstillinger som ikke direkte påvirker børn specifikt (Buckingham, 

2000a, s. 54). For eksempel dækkede BBC Newsround daværende præsident Bill Clintons 

besøg i Nordirland i 1995 ved at fokusere på velkomsttalen som blev holdt af en 9-årig pige 

(Buckingham, 2000a, s. 54). Af andre eksempler nævner Buckingham (2000a) blandt andet 

voxpops som et hyppigt anvendt virkemiddel, hvor man stopper tilfældige børn på gaden og 

stiller dem spørgsmål om et aktuelt tema eller problemstilling.  

At definere en problemstilling som en “børneproblemstilling” eller præsentere det på  

en måde som gør det forståelig for en ung målgruppe, kan i nogle tilfælde resultere i en form 

for oversimplificering eller udeladelser, hvor større tematiske rammer og forklaringer 

ignoreres (Buckingham, 2000a, s. 45). En udfordring ifølge Buckingham (2000a) i den 

historiske evolution af fjernsyn for børn og særligt i det læringsorienterede segment er mærket 

af en tydelig angst for at “tale ned” til børnene og dermed pådrage sig en modvilje til sin 

pædagogiske intentioner (Buckingham, 2000a, s. 50). Frygten for at børnene vil nægte deres 

position som elever og frygten for at de vil kræve store doser underholdning, har resulteret i 

store mængder “edutainment” (Buckingham, 2000a, s.50). Det betyder ikke nødvendigvis, at 

det undgår at være patroniserende, selvom man forsøger at undgå dette (Buckingham, 2000a, 

s. 50). Det ses blandt andet i nyhedsprogrammer for børns evne til at “sugarcoate” historier, 

men også i deres brug af grafikker og andre audiovisuelle effekter. Stilistisk set minder 

programmerne om musikvideoer eller teenagemagasiner end de minder om mainstream 

nyhedsformater for voksne (Buckingham, 2000a, s. 50). Buckingham henviser til programmer 

for børn som Nick News og Newsround som bruger popmusik til at introducere programmerne 

og Channel One News som filmes på et sted som minder om «en blanding af et studie og en 

natklub» (Buckingham, 2000a, s. 50).  
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2.7 Katastrofenyheder som generel genre 
Ifølge Vettenranta (2017) kan katastrofenyheder være menneskabte katastrofer, store ulykker, 

terrorangreb og naturkatastrofer og adskiller sig fra krisenyheder på den måde, at 

krisenyheder kan omfatte enkeltpersoner, mens katastrofenyheder er situationer hvor mange 

personer berøres, skades eller omkommer (Vettenranta, 2017, s. 24). Katastrofenyheder er 

præget af mangel på informationer, fordi situationen ofte er relativt uoverskuelig og det er 

svært at få et overblik over konsekvenserne (Vettenranta, 2017, s. 25). Det har stor betydning 

for den efterfølgende rehabilitering efter katastrofen, om der er tale om en menneskabt 

hændelse eller en naturkatastrofe. Naturkatastrofer er lettere at slå sig til tåls med end for 

eksempel et terrorangreb. Angrebene i Oslo 22. juli 2011, angrebet i København i 2015 og 

terrorangrebet i Stockholm i 2017 var menneskeskabte, hvilket besværliggør og forsinker den 

helende proces sammenlignet med naturkatastrofer, fordi man i modsætning til 

naturkatastrofer kan udpege en syndebuk (Vettenranta, 2017, s. 30). Katastrofer og kriser er 

begge blevet afhængige af medier og kommunikation i forhold til hvordan de får respons og 

opmærksomhed (Cottle, 2014, s. 17). Graden og intensiteten af medier og kommunikation i 

verden i dag i forhold til egenskaber som tid, rum, mætning, sociale relationer, overvågning 

og muligheder til at visualisere og se katastrofer i verden i dag er aldrig set før rent historisk 

(Cottle, 2014, s. 17). Det er igennem disse processer at katastrofer i dag principielt bliver 

defineret, dramatiseret og konstitueret i den offentlige sfære (Cottle, 2014, s. 17). 

 

2.8 Hvorfor er det vigtigt at dække terrorangreb? 
Børn og unge konfronteres dagligt med krig, terror, drab, ulykker og hungersnød 

(Vettenranta, 2005, s. 15). Katastrofejournalistik indtager en større plads i nyhederne og er 

blevet mere påtrængende. Nyhederne leder os fra et traume til det næste og veksler mellem 

sygdom, fattigdom og død (Vettenranta 2005, s. 15). Terroraktioner har over de seneste 15 år 

ændret miljøet, hvori moderne børn og unge udvikler sig i dag (Comer et al, 2008, s. 568).  

Producenterne på nyhedsprogrammer for børn debatterer ofte hvorvidt og hvordan de  

skal dække voldelige begivenheder. På den ene side er deres eksistensgrundlag at formidle 

nyhedsemner ud fra deres grundlæggende nyhedsværdi, hvilket selvfølgelig inkluderer 

dækning af vold og kriminalitet (van der Molen & de Vries, 2003, s. 6). På den anden side har 

de en politik om at skabe trygge rammer for børn, så de ikke bliver alt for skræmte af at se 

programmerne (van der Molen & de Vries, 2003, s. 6). For at undgå at gøre børn alt for 
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utrygge af bestemte nyhedstematikker, gør de fleste nyhedsprogrammer for børn en dyd ud af 

at forklare alvoren i en situation uden at vise de mest grafiske billeder (van der Molen & de 

Vries, 2003, s. 6). En anden tryghedsskabende strategi fra nyhedsproducenterne for børns side 

er at lade et ‘lettere’ indslag følge et ‘tungt’ nyhedsindslag. Forskning viser, at disse tiltag 

bidrager til en mindre grad af angst hos børn end måden, man præsenterer voldelige nyheder i 

programmer som er målrettet voksne (van der Molen & de Vries, 2003, s. 6).  

Ifølge van der Molen & de Vries havde producerne på det hollandske nyhedsprogram  

for børn, Jeugdjournaal, tre niveauer af trøstende strategier, som de inddelte programmet i 

(van der Molen & de Vries, 2003, s. 7): strategier på programniveau, strategier på 

historieniveau og strategier på billedsiden (eksempelvis fravalg af de mest grafiske kilder).  

De tre niveauer kan efterfølgende inddeles i flere understrategier. Trøstende elementer  

på programniveau kan inddeles i to subkategorier: a) undgå meget voldelige emner og b) 

“sandwich”-opskriften, som ofte bruges i nyhedsprogrammer for børn. Denne opskrift 

indebærer at sende sjove eller på andre måder lette indslag før og efter negative nyheder for at 

tage brodden af det (van der Molen & de Vries, 2003, s. 7). Derudover kan børn, hvis 

programmerne er konsistente med “sandwich”-formatet, altid være bevidste om, at før og 

efter et tungt nyhedsindslag kommer der positiv information, som kan være med til at lette 

deres ukomfortable følelser (van der Molen & de Vries, 2003, s. 8). Nyheder for børn har en 

bestemt opbygning, uanset hvor alvorlig en nyhedshistorie er, som har en del til fælles med 

almindelige børneprogrammer, eksempelvis brugen af farverig grafik, måden indslagene 

bliver klippet på, tydelige logoer og “upbeat” introsekvenser. Allesammen effekter som 

anvendes i mindre grad i nyheder for voksne (Messenger Davies, 2007, s. 168; Buckingham, 

2000b, s. 50). Det underholdende aspekt i nyheder for børn kan være en udfordring, når man 

rapporterer om tunge historier som for eksempel terrorangreb, og derfor valgte man hos 

hollandske Jeugdjournaal at droppe det førnævnte “sandwich”-format, da man dækkede 

terrorangrebet 11. september 2001, fordi det blev for upassende (van der Molen & de Vries, 

2003, s. 15).  

Trøstende strategier på sagsniveau kan deles ind i tre subkategorier: a) ekspertkilder,  

b) personlige beretninger fra børn og c) at være opmærksom på publikums reaktioner. 

Teknikken med at trøste via ekspertkilder bliver ofte brugt i nyheder for børn (van der Molen 

& de Vries, 2003, s. 8)4. Eksperter, som eksempelvis forskere eller børnepsykologer, kan 

forklare børn, at de ikke er alene om at følge frygt eller tristhed af visse nyhedsbegivenheder 

                                                
4 Originalreferencen er en upubliceret masteropgave af Vries (2002) på hollandsk, derfor henvises der til van der 
Molen & Vries (2003).  
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(van der Molen & de Vries 2003, s. 8). Derudover kan eksperter også understrege, at 

begivenhederne har fundet sted langt væk, eller at et terrorangreb sker relativt sjældent 

og/eller udføres af meget forstyrrede personer (van der Molen & de Vries, 2003, s. 8). Dette 

er vigtigt for at understrege for den unge seer, at der er meget lille chance for, at 

vedkommende som seer bliver offer for samme forbrydelse. En anden vigtig trøstestrategi 

forbundet med forklaring er at fokusere på visse positive aspekter ved en chokerende 

begivenhed for at vise, at seerne, at det er muligt at gøre noget konstruktivt (van der Molen & 

de Vries, 2003, s. 8). Den anden subkategori af trøstende strategier på historieniveau er at vise 

børnenes personlige beretninger, så man ikke bare fortæller historien fra en voksens 

perspektiv, men også giver barnet en stemme. Dette kan gøre visse nyhedsbegivenheder mere 

håndgribelige. For et barn som er seer kan en chokerende begivenhed få et bedre rammeværk, 

når det bliver forklaret af en person på vedkommendes egen alder. Det hindrer barnet i at 

fantasere om, hvad der kan være sket, da det kan virke endnu mere skræmmende, end hvad 

der faktisk er sket (van der Molen & de Vries, 2003, s. 8). Den tredje subkategori af trøstende 

strategier på historieniveau er som sagt at rette opmærksomhed mod publikums reaktioner. At 

dele reaktioner fra andre seere kan være en lettelse for barnet, fordi det viser dem, hvordan 

andre børn bearbejder deres sorger og frygt eller bekymringer, og det kan etablere en form for 

«kollektiv sørgeprocess» (van der Molen & de Vries, 2003, s. 9).  

Trøstende strategier på billedsiden kan inddeles i fire subkategorier. a) undgå at vise  

grafiske billeder, b) at placere kameraet længere væk, når vold portrætteres, c) undgå at bruge 

tillægslyd som folk der skriger eller dramatisk musik, når det ikke er strengt nødvendigt eller 

en del af det originale klip og d) undgå gentagende sending af de samme voldelige billeder 

(van der Molen & de Vries, 2003, s. 9). Tryghedsskabende strategier på billedsiden er vigtige, 

fordi mange børn refererer til eksplicitte skildringer af vold eller til grafiske portrætteringer af 

fysiske eller emotionelle konsekvenser, når de bliver spurgt hvilken type nyheder, som gør 

dem særligt ængstelige (van der Molen & de Vries, 2003, s. 9). Derfor har Jeugdjournaal i 

lighed med skandinaviske nyhedsprogrammer for børn en politik om at undgå filmklip med 

grafisk vold mellem personer eller dets konsekvenser såsom lig, blod eller folk, der skriger 

(van der Molen & de Vries, 2003, s. 9).   

I forhold til trøstende strategier på sagsniveau tager skandinaviske nyhedsprogrammer for 

børn også udgangspunkt i de samme principper som eksemplet fra Holland. Man bruger 

beretninger fra børn for at gøre hændelserne mere konkrete og benytter sig af ekspertkilder, 

som kan trøste ved at sige, at der er en relativt lille sandsynlighed for, at barnet bliver udsat 

for et terrorangreb. Dog benyttede de skandinaviske nyhedsprogrammer for børn sig ikke i så 
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høj grad af det såkaldte «sandwich-format», hvor en chokerende nyhed blev pakket ind i mere 

positive nyheder. Denne prioritering er helt i tråd med Jeugdjournaals afgørelse om at droppe 

«sandwich-formatet» i deres 11. september-dækning, fordi der var tale om en så alvorlig 

hændelse. Således kan man konkludere ud fra den hollandske case i form af 

nyhedsprogrammet Jeugdjournaal, at nyheder for børn har som en central funktion at berolige 

deres seere. Dette gælder også for skandinaviske nyhedsprogrammer for børn. 

 

2.9 Perspektivering: Børnevenlig dækning af Irakkrigen 
Petra Strohmaier (2007) foretog i kølvandet på USA’s invasion af Irak i 2003 et studie af 

nyhedsmedier for børns dækning af krigen og rejste spørgsmålet om, hvorvidt krigen i det 

hele taget burde dækkes i børnehøjde. Undersøgelsen som fandt sted i maj 2003 inkluderede 

at sende et spørgeskema med spørgsmål om hvorvidt tv-stationerne mente, at man burde 

inkludere nyheder om krigen i Irak til børn og isåfald i hvilken grad TV-programmer burde 

fokusere på dette (Strohmaier, 2007, s. 146). Spørgeskemaet ble sendt til 400 tv-stationer, 

hvoraf 31 stationer fra 23 lande responderede. Undersøgelsen viste, at der var delte meninger 

om, hvorvidt og hvordan krigen i Irak skulle dækkes for børn (Strohmaier, 2007, s. 147-148). 

Én af de respondenter, som svarede dybdegående på undersøgelsen, var Ragna Wallmark fra 

Utbildingsradio UR. Hun forklarede, at der opstod visse udfordringer, når børn så 

nyhedsindhold som var produceret til et voksent publikum, fordi de ikke forstår, hvad de ser 

og/eller læser og derfor bliver bange (Strohmaier, 2007, s. 149). Hun påpegede derfor, at det 

er producenternes ansvar at hjælpe børnene med at tackle krigen og forsøge at forklare dem 

om årsagerne bag. Strohmaier henviser til et interview i London Times, hvor BBC 

Newsround-redaktør Ian Prince udtaler, at jo mere de kan få børnene til at forstå, jo mindre vil 

de bekymre sig (Strohmaier, 2007, s. 150). Hvis man undlader at dække denne type nyheder, 

vil børn begynde at spekulere, og det kan resultere i rygtespredning og konspirationer. Derfor 

er det bedre at sige det som det er (Strohmaier, 2007, s. 150).  

 

2.10 Public service for de yngste medborgere 
Et studie af BBC Newsrounds-brugeres diskussioner om krig, konflikt og terrorisme på 

programmets online debatforum foretaget af Cynthia Carter (2007) har påvist, at unge 

mediebrugere i høj grad er engagerede politisk og demokratisk og ivrige efter at deltage i den 

offentlige debat (Carter, 2007, s. 138). Det betyder, at nyhedsmedier for børn sammen med 

forældre og undervisere bør arbejde for at give børn og unge de værktøjer, de har brug for for 
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aktivt at deltage i debatten om verdens tilstand i dag (Carter, 2007, s. 138). Ifølge Carter 

(2007) har nyhedsproducenter for børn aldrig haft et større ansvar for at formidle substans og 

investere i relevante programmer og platforme for børn og unge (Carter, 2007, s. 138). I 

samfund som kalder sig selv demokratiske, bør unge mennesker ses og høres af de voksne og 

opfordres til at deltage i den offentlige debat. Public service bør bidrage til at tilrettelægge 

rammerne for, selvom det er en central udfordring (Carter, 2007 s. 138). BBC Newsround, 

som er én af pionererne indenfor nyheder for børn med sine over 40 års erfaring med 

nyhedsformidling denne målgruppe, er et eksempel på denne inkludering. BBC Newsrounds 

journalister arbejder konsekvent med at formidle nyheder til borgerne, herunder børn og unge 

(Carter, 2007, s. 139). Netop fordi BBC er et public service-medie, er de underlagt nogle helt 

andre krav end eksempelvis kommercielle kanaler. Derfor kommer det ifølge Carter (2007) 

heller ikke som en overraskelse, at ingen kommercielle TV-kanaler producerer nyheder for 

børn, fordi de ikke er underlagt det samme ansvar og de samme lovfæstede krav.  

Børn bør anses som værende seriøse potentielle stemmer i den offentlige debat, som  

kræver og fortjener meget mere fra deres medier, end det de får (Lemish & Götz, 2007, s. 

335). Fokuset på programmer udviklet specielt for børn og unge, særligt nyheder, informativt 

indhold og edutainment genrer, er afgørende, fordi det er med til at skabe grundlaget for børn 

som fremtidige borgere. Især i konflikttider kan det bidrage til at anerkende deres følelser, 

give dem en forståelse for muligheder for konfliktløsning og lære om, hvad de kan bidrage 

med. Disse bidrag er vigtige for både børn og for udviklingen af et demokratisk samfund 

(Lemish & Götz, 2007, s. 335) 

 

2.11  Medieproducenternes ansvar 
Ovenstående konklusion placerer et stort ansvar på skaberne af nyhedsindhold for børn, hvad 

enten det er nyhedsindslag, dokumentarer eller dramatiske historier. De skal balancere børns 

behov for det informative og det emotionelle, mens de udvikler programmer og aktivt deltager 

i nyhedsprogrammer for børn (Lemish & Götz, 2007, s. 336). De kan bidrage med at give en 

given konflikt en forståelig kontekst og få seerne til at forstå konflikten fra forskellige 

synspunkter samt relatere det til, hvordan andre børn er påvirket af konflikten (Lemish & 

Götz, s. 337). Derfor kræver det, at journalister og øvrige producenter af nyheder for børn er 

kritiske over for deres eget indhold, produktionsstrategier og valg af programmer for børn. 

Dette skal bidrage til en dybere forståelse af menneskelig konflikt og dens konsekvenser og 

potentielle løsninger (Lemish & Götz, 2007, s. 337). Dette kræver en dybere forståelse af, 
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hvordan medierne bidrager til at socialisere børn og unge til at få en stemme i den offentlige 

debat (Lemish & Götz, 2007, s. 337).  

Ifølge et casestudie af BBC Newsround foretaget af Julian Matthews (2003) er  

journalisterne på dette program exceptionelt dygtige til at kende deres publikum. De ved 

præcis hvad målgruppen vil have, og former deres indhold derefter (Matthews, 2003, s. 2). De 

har en opfattelse af det «ideelle barn» som et modent, akademisk-orienteret, middelklassebarn 

med en interesse for, hvad der sker i verden (Matthews, 2003, s. 5). Dog er der blandt de 

professionelle Newsround-journalister en udbredt opfattelse af det «ægte» publikum som 

havende begrænset intellektuel kapacitet og en kort koncentrationsevne. Derudover er 

opfattelsen, at de foretrækker underholdning frem for nyheder. Denne opfattelse er med til at 

forme produktionen af nyheder for børn for at tiltrække og bevare børnepublikummet 

(Matthews, 2003, s. 5). Problemet her er, at nyhedsproducenterne har en række 

forudindtagede antagelser om børns interesser, erfaringer og eksisterende viden samt 

kognitive evner. Disse antagelser baseres i høj grad på professionel intution og 

«mavefornemmelse» fremfor at basere sig på forskning (Wartella 1994, s. 48). Det er nogle af 

grundene til, at det er en problematisk proces at producere nyheder for børn (Buckingham 

1997, s. 120). Derudover var de professionelle journalisters udbredte opfattelse af børn, at de 

besad en begrænset forståelse af verden, og derfor mente journalisterne, at børnene ikke var 

interesserede i «voksne temaer», som de vurderede var kedelige og uforståellige for 

målgruppen (Matthews, 2003, s. 6; Matthews 2009, s. 10). Derfor valgte man bevidst at 

rapportere om dyrenyheder for at differentiere nyhederne for børn fra nyhederne for voksne 

(Matthews, 2003, s. 6). Generelt får disse overvejelser journalister til at ekskludere de fleste 

nyhedshistorier, som vedrører børn direkte, såsom størrelsen på skoleklasser, regulering af 

børns arbejdstid, forholdet mellem børn og forældre og så videre. Dette begrænser 

målgruppens adgang til forståelse og kundskab og forhindrer dem i at være aktive som seere 

(Matthews, 2009, s. 10).    

Nyhedsorganisationer bør blive meget mere selvreflekterende over deres sociale  

ansvar som institution, især når de producerer indhold til børn, mener medieforskere (Carter 

& Allan, 2005, s. 4). De foretog et casestudie af BBC Newsround med afsæt i en bekymring 

over, at kun 37 % af de 18-24-årige stemte ved det britiske valg i 2005 sammenlignet med 

2001, hvor valgdeltagelsen blandt de 18-24-årige var på 39 % (Carter & Allan, 2005, s. 1). 

Det er tanken om, at demokratisk deltagelse starter i en tidlig alder, hvilket understreger 

vigtigheden af samfundsrelevante nyheder for børn for at vække engagement allerede fra 

barnsben. Derfor bør nyhedsredaktioner for børn være opmærksom på det ansvar, de skal 
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løfte samt være bevidst og selvreflekterende over. Ifølge Buckingham (2000a) konstruerer 

nyhedsprogrammer, som sigter mod børn og unge, et syn på målgruppen som «citizens-in-the-

making» og samtidig «news-viewers-in-the-making», hvilket indikerer at børn i højere grad 

anses som tilskuere end deltagere i den politiske proces og den offentlige sfære (Buckingham, 

2000a, s. 59).  

Overordnet set kan man sige, at dem som producerer indhold til børn og deres syn på  

deres egen målgruppe er afgørende for, hvilken type indhold børn får tilgang til. Eksemplet 

med BBC Newsrounds journalister og deres syn på børn som værende uinteresserede i 

«voksentemaer» gjorde, at man udelukkede en lang række forskellige emner fra 

nyhedsdækningen, fordi man antog at målgruppen ikke fattede interesse for det. Ifølge 

Matthews (2009) er dette en stor begrænsning for børnenes mulighed for at tilegne sig ny 

viden. Derudover bør dem der producerer nyhedsindhold til børn være sig bevidst om 

mediernes socialiserende og opdragende effekt på målgruppen, et faktum som er et stort og 

vigtigt ansvar at løfte.  
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3 METODE 
  

3.1 Forskningsdesign og afgrænsning 
Dette studie har som formål at finde svar på, hvordan redaktører reflekterer over deres arbejde 

med at dække terrorangreb for børn. For at besvare min problemstilling er det nødvendigt at 

gøre brug af kvalitativ metode, fordi man for at besvare problemstillingen er nødt til at få 

nogle mere uddybende svar, end man for eksempel kan opnå ved hjælp af et spørgeskema. 

Man kan ved at benytte sig af en kvalitativ tilgang få svar på en kompleks og sammensat 

problemstilling med flere underspørgsmål som min egen. Fordi min problemstilling netop er 

at finde ud af, hvordan man dækker terrorangreb for en ung målgruppe, og de overvejelser, 

som ligger bag havde jeg behov for viden, som kom direkte fra de involverede i dækningen. 

Derfor kunne jeg ikke nøjes med at tage udgangspunkt i nyhedsudsendelserne alene og lave 

en kvalitativ tekstanalyse af dem for at besvare min problemstilling. 

 Mine problemstillinger er komplekse og sammensatte. Det er typisk for kvalitative 

problemstillinger at være eksplorerende og undersøgende. Jeg ønskede at opnå uddybende 

viden om et bestemt tema, i dette tilfælde hvordan man dækker terror for børn i skandinaviske 

public service-medier, noget et kvalitativt forskningsdesign egner sig godt til at finde svar på.  

Et kvalitativt forskningsdesign kræver en høj grad af fleksibilitet, og man kan eventuelt drage 

nytte af flere forskellige kvalitative metoder samtidig (Brottveit, 2018, s. 66). Fælles for disse 

fremgangsmåder er, at forskeren forsøger at finde ud af på hvilke måder informantens udsagn 

og handlinger giver mening og hvilke begrundelser de har for at tænke og handle som de gør 

(Brottveit, 2018, s. 66).  

Formålet med studiet er at finde data om, hvordan interne processer i  

nyhedsredaktioner for børn foregår. Disse processer er ikke nødvendigvis skrevet ned på 

papir, og derfor måtte jeg indhente disse informationer fra de relevante personer, som var 

involveret i dækningen. Jeg ønskede at finde ud af hvilke beslutninger samt til- og fravalg, 

som blev truffet i forbindelse med tre terrorangreb i Skandinavien. Derfor har jeg valgt at 

bruge kvalitative interviews som metode, fordi der er tale om erindringsdata. Kvalitative 

interviews fungerer typisk således, at både interviewer og informanter deltager aktivt i 

samtalen (Brottveit, 2018, s. 65). Det vil sige, at både informanten og forskeren bidrager til at 

producere ny viden gennem fælles deltagelse. I mit konkrete tilfælde bidrog min 

interviewguide samt opfølgende spørgsmål til at skabe et nyt indblik i, hvordan redaktører ser 
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på deres egen rolle, og hvilke redaktionelle overvejelser de gør sig i dækningen af terror for 

børn. Dermed blev resultatet ny viden skabt i fællesskab.  

Indenfor mit forskningsfelt, journalistik, egner kvalitativ metode som  

forskningsdesign sig også, fordi den kan give viden om menneskers handlingsmønstre og 

relationer på en måde, som kvantitativ metode ikke kan i ligeså høj grad. I dette tilfælde 

bidrog de kvalitative metode til at berette om informanternes minder om begivenheder, som i 

nogle tilfælde lå en del år tilbage. Det var denne type data, jeg ønskede at få frem ved at bruge 

kvalitative interviews. Resultaterne af kvalitative undersøgelsesdesign bliver typisk heller 

ikke efterprøvet. Det vil sige, at man ikke bruger det samme design flere gange i mødet med 

nye informanter og udvalg. I stedet fokuserer man på menneskelig erfaring og oplevelser 

(Brottveit, 2018, s. 68), noget jeg i høj grad gjorde i mine spørgsmål til informanterne. 

Jeg har valgt at gøre brug af den kvalitative metodes semistrukturerede interview, som  

er den mest anvendte interviewmetode indenfor kvalitativ forskning (Brottveit, 2018, s. 92). 

Jeg valgte denne metode, fordi det er en fleksibel interviewform som gør plads til opfølgende 

spørgsmål, og fordi jeg vurderede, at det var den rette metode for at besvare mine relativt 

komplekse problemstillinger. Som tidligere nævnt var formålet med studiet at generere 

erindringsdata om begivenheder, som ligger flere år tilbage i tid, særligt 22. juli-angrebene, 

som går helt tilbage til 2011. Derfor gav det god mening at benytte sig af kvalitative 

semistrukturerede interviews som metode, fordi det åbner for muligheden for at huske tilbage 

og reflektere over menneskelige erfaringer og fortolkninger af de relevante begivenheder. 

Netop derfor styrker det studiets troværdighed at benytte sig af kvalitative interviews som 

metode, fordi informanterne kan reflektere over deres egen rolle i terrordækningen.  

 Et semistruktureret interview adskiller sig fra det strukturerede ved at have en mere  

løs form, hvor der er plads til at informanten kan tale uforstyrret, fordi forskeren har en langt 

friere position til at bytte om på rækkefølgen af spørgsmål, omformulere dem, eller 

muligheden for at stille spontane opfølgningsspørgsmål (Brottveit, 2018, s. 92). Derudover 

har informanten som ekspertkilde mulighed for at fokusere på de temaer, vedkommende 

synes er vigtige.  Jeg stillede opfølgningsspørgsmål i samtlige interviews, jeg foretog med 

mine informanter, hvilket gav et godt flow i samtalen og muligheden for at stille opklarende 

spørgsmål undervejs, hvis der var noget, jeg var i tvivl om eller som skulle uddybes. Faktum 

at jeg ikke var nødsaget til at følge interviewguiden slavisk, gjorde strukturen mindre rigid og 

mere fleksibel i forhold til at føre en flydende og dynamisk samtale. Jeg forsøgte gennem hele 

interviewet at undgå ja/nej-spørgsmål, fordi disse er lukkede spørgsmål, som ikke er specielt 

konstruktive i en deskriptiv forstand, hvor man vil have informanten til at uddybe og 
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begrunde sine svar på en mere detaljeret måde. Målet med et semistruktureret interview er 

hovedsageligt at få belyst et fænomen eller et tema fra flere forskellige synspunkter og 

vinkler, men samtidig bevare en slags fælles rød tråd i interviewene (Brottveit, 2018, s. 93). 

 At interviewe er en kunst, men samtidig et håndværk man kan lære. I modsætning til 

kvantitative undersøgelser, hvor respondenten skal udfylde et spørgeskema, bliver empirien i 

kvalitative studier genereret ved et menneskeligt møde gennem en samtale (Gentikow, 2005, 

s. 83). Der findes en række fordele ved at vælge det kvalitative interview som 

forskningsmetode. Man kan opnå viden som ellers ville være utilgængelig, man kan 

kortlægge sociale relationer, få kommentarer eller be-/afkræfte data fra andre kilder, teste 

egne hypoteser, få tilgang til andre aktørers måde at formulere begreber på samt kombinere 

det kvalitative interview med andre metoder i en metodetriangulering (Østbye et al, 2007, s. 

98). Jeg traf en beslutning om at bruge kvalitative interviews som den primære metode i mit 

projekt, fordi jeg ønskede at få informanternes personlige erfaringer og refleksioner frem i 

samtalen og basere analysematerialet på denne empiri. Det var vigtigt for mig at bruge 

kvalitative interviews for at få en større dybde i samtalen. Samtale er en grundlæggende form 

for menneskelig interaktion og gennem samtale kan man få en større forståelse for andre 

mennesker og lære om deres erfaringer, følelser, holdninger og den verden de lever i 

(Brinkmann og Kvale, 2015, s. 1). Netop derfor er samtalen den metode, som er mest givende 

i forhold til mit studie, fordi jeg gennem interaktion med mine informanter fik et større 

indblik i deres erfaringer, tanker og holdninger vedrørende terrordækning for børn. Jeg ville 

ikke kunne have opnået den samme detaljerede viden og informationsdeling fra mine 

informanter med andre videnskabelige metoder, hvorfor jeg valgte at benytte mig af 

kvalitative interviews.  

 

3.2 Udvalg 
Jeg har valgt at interviewe primært redaktører med ansvar for indholdet, fordi det er dem som 

foretager vigtige redaktionelle vurderinger og afgørelser. I dette tilfælde ønskede jeg at vide 

mere om forskellige journalistiske redaktører og redaktionschefers oplevelse af terrorangreb i 

deres respektive skandinaviske hjemlande, som de skulle dække i børnehøjde 

Mit valg af informanter faldt på daværende programredatør i NRK Super, Nils Stokke, 

daværende redaktør for DR Ultra Nyt, Tommy Zwicky, redaktionschef i NRK Super, Hildri 

Gulliksen og projektleder i SVT Lilla Aktuellt, Lowe Östberg. 
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En af udfordringerne ved forskning generelt er afgrænsningen af det empiriske materiale. I 

kvalitative tilgange går man ofte i dybden med relativt få informanter (Tjora, 2012, s. 34). Jeg 

kunne med fordel have valgt at interviewe flere menige journalister i dette studie for at få et 

mere nuanceret billede af tingenes tilstand indenfor mediedækningen af terrorangreb for børn, 

men for at afgrænse materialet har jeg valgt udelukkende at fokusere på mediefolk med 

redaktøransvar. Det har jeg gjort for at begrænse det empiriske materiale, så opgaven ikke 

bliver for omfattende og mister sit fokus. 

Kriterierne for udvælgelsen var, at informanterne skulle have været ansat i  

nyhedsredaktionen på en skandinavisk public service-kanal (enten NRK Supernytt, SVT Lilla 

Aktuellt eller DR Ultra Nyt) og været involveret i dækningen af henholdsvis angrebet i Oslo, 

Stockholm og København for en yngre målgruppe. Det ville for eksempel have været 

meningsløst at interviewe en nuværende DR Ultra Nyt-redaktør om angrebet på Krudttønden i 

2015, hvis vedkommende ikke var ansat på det tidspunkt, derfor valgte jeg Tommy Zwicky 

som var ansat i DR i 2015, men forlod DR Ultra i 2017. Det samme princip gjaldt for de 

ansvarshavende redaktører i NRK Supernytt og SVT Lilla Aktuellt, at de skulle have arbejdet 

med terrorstoffet i den pågældende periode. 

  

3.3 Planlægning og opbygning av interviewguiden 
Brinkmann og Kvale (2015) beskriver syv forskellige trin i interviewprocessen. Disse syv trin 

er: tematisering, design, interview, transkribering, analyse, verificering og rapportering 

(Brinkmann & Kvale, 2015, s. 128-129). Det første trin i interviewprocessen er tematisering. 

Dette trin indebære at formulere forskningsspørgsmål og spørge sig selv hvorfor, hvad og 

hvordan man vil udføre studiet som hovedspørgsmål. De tematiske spørgsmål “hvorfor” og 

“hvad” bør besvares før de mere tekniske “hvordan”-spørgsmål vedrørende forskningsdesign 

kan blive adresseret på en meningsfuld måde (Brinkmann og Kvale, 2015, s. 132). I mit 

tilfælde startede jeg ud med at formulere et formål med min forskning, som er at belyse, 

hvordan skandinaviske public service-nyhedsmedier for børn har dækket terrorangreb i tre 

respektive lande. 

Jeg valgte som sagt det semistrukturerede interview som fremgangsmåde, fordi jeg  

ønskede at være fleksibel nok til at forfølge eventuelle nye vinkler, som kunne opstå 

undervejs i samtalen. Ved at foretage et aktivt lyttende interview, hvor man tolker svarene i 

løbet af samtalen, kan der opstå nye spørgsmål undervejs (Grønmo, 2004, s. 163). 

Interviewguiden er forskerens rettesnor for interviewet. En god interviewguide er præcis og 
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omfattende nok til, at forskeren får de informationer, som er relevante for studiet, men skal 

samtidig være så enkel at interviewet kan gennemføres på en fleksibel måde (Grønmo, 2004, 

s. 161). En interviewguide kan udformes på mange forskellige måder, fordi de skal tilpasses 

undersøgelsens tema, indhold og den viden man ønsker at indsamle. Ved et uformelt 

interview er det umuligt at definere informationsbehovet fuldstændig før dataindsamlingen 

går i gang, fordi man hele tiden justerer sit materiale parallelt med, at man tilegner sig mere 

viden og metodologiske erfaringer under dataindsamlingen (Grønmo, 2004, s. 161). 

 Forud for interviewet lavede jeg en interviewguide, der skulle fungere som en grov  

skitse over den semistrukturerede interview som en oversigt over de temaer, jeg havde som 

mål at berøre undervejs i samtalen. Jeg lavede individuelle interviewguides til hvert enkelt 

interview, men flere af de mere generelle spørgsmål gik igen i alle fire interviews, mens de 

specifikke spørgsmål omkring terrorangrebene i henholdsvis Oslo, København og Stockholm 

selvfølgelig varierede. Jeg strukturerede min interviewguide med tre tematiske 

hovedkategorier med egne overskrifter, henholdsvis “Baggrund”, “Terrorangrebet i 

Oslo/København/Stockholm” og “Katastrofenyheder i et mere generelt perspektiv” med 

forberedte underspørgsmål under hver enkelt kategori. Jeg startede alle fire interviews ud med 

det meget generelle spørgsmål, ”Hvorfor er det vigtigt med nyheder for børn?” for at få 

eksistensgrundlaget og -berettigelsen på plads og for at få mine informanter til at tale om et 

tema, som jeg regnede med, at de var relativt engagerede i. Efter at have stillet 3-4 

baggrundsspørgsmål mere, snævrede jeg min spørgeteknik ind til udelukkende at handle om 

terrorangrebet i henholdsvis Oslo, København og Stockholm. På trods af Brottveits (2018) 

anbefalinger om, at man begynder med at stille generelle spørgsmål, og derefter snævrer 

spørgsmålene ind til at blive mere specifikke, valgte jeg at gøre det lidt anderledes. Jeg 

stillede en række generelle baggrundsspørgsmål i begyndelsen og tilspidsede derefter anden 

del af spørgsmålene til at handle konkret om terrorangrebet i det respektive land. Til sidst 

åbnede jeg op for nogle mere generelle refleksioner om deres dækning af katastrofenyheder 

generelt og en mere holistisk diskussion af emnet. Det havde jeg netop mulighed for, fordi 

den kvalitative metodes fleksibilitet kommer til udtryk på en tydelig måde under det 

kvalitative interview, men samtidig har det de karakteristiske træk af en samtale med et 

formål 

 Nogle af spørgsmålene, jeg havde forberedt senere i interviewet, blev allerede tidligt  

besvaret i nogle tilfælde. Jeg valgte dog at stille det allerede delvist besvarede spørgsmål 

senere i interviewet alligevel for at give informanten mulighed for at uddybe sit svar eller 

komme med andre tillægsperspektiver. Der findes ingen skabelon for, hvordan en 
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interviewguide skal udformes, antallet af spørgsmål og fokus afhænger helt af det enkelte 

interview (Brottveit, 2018, s. 90). Min interviewguide fungerede som et udgangspunkt for de 

temaer, jeg som minimum skulle komme ind på i løbet af interviewet, men som havde plads 

til eventuelle tematiske afstikkere og perspektiveringsmuligheder. Som udgangspunkt fulgte 

min interviewguide i hovedtræk samme model i alle fire interviews, dog selvfølgelig med 

individuelle spørgsmål, når samtalen drejede sig ind på de konkrete terrorangreb, fordi disse 

angreb naturligvis varierede i omfang og karakter. Dette fungerede som et afsæt for 

interviewet, som man kunne tage udgangspunkt i, og derefter stille opfølgende spørgsmål.  

 

3.4 Rekruttering og informeret samtykke 
Informanterne til mine seminstrukturerede interviews rekrutterede jeg ved at sende en mail til 

hver enkelt informant og fortælle om projektets indhold og formål. Jeg startede 

rekrutteringsprocessen i foråret 2018 og fik positive tilkendegivelser fra samtlige informanter 

om, at de ønskede at stille op til interviews. Jeg informerede dem i samtykkeerklæringen om, 

at de til enhver tid kunne afbryde interviewet og trække deres udsagn tilbage, hvis de ønskede 

det efterfølgende. Inden interviewene gik i gang, bad jeg informanterne om lov til at optage 

interviewet på diktafon for at kunne citere dem ordret efterfølgende. Jeg gjorde dem også 

opmærksomme på, at deres fulde navne og jobtitel ville blive brugt i opgaven, så de ikke 

optrådte anonymt. 

 

3.5 Interviewenes forløb 
Interviewene foregik i alt fra redaktioner til åbne kontorlandskaber til private hjem, hvilket 

selvfølgelig gav forskellige dynamikker og derudover en varierende lydkvalitet. Interviewet 

med daværende redakør i DR Ultra Nyt Tommy Zwicky, blev foretaget på hans private 

adresse, mens interviewet med Lowe Östberg blev gennemført i et travlt redaktionslokale i et 

åbent kontorlandskab på SVT Lilla Aktuellts redaktion i Stockholm, hvilket gav udslag på 

lydkvaliteten, da der var en del baggrundsstøj. Jeg taler selv både norsk og dansk, hvilket var 

en fordel under selve arbejdet med interviewene. Jeg stillede spørgsmålene på norsk og 

Östberg svarede selvfølgelig på svensk, hvilket gav en smule sproglig forvirring og gjorde det 

sværere at stille opfølgende spørgsmål, fordi mine svenskkundskaber var begrænsede, og jeg 

derfor i nogen tilfælde måtte lytte det båndede interview igennem flere gange, før jeg forstod, 

hvad der blev sagt. Interviewet med daværende redaktionschef og nuværende redaktør i NRK 

Supernyt, Hildri Gulliksen foregik i et mødelokale på NRK, mens interviewet med Nils 
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Stokke fandt sted på hans kontor. Jeg stillede flest opfølgningsspørgsmål i interviewet med 

Tommy Zwicky fra Danmarks Radio, hvor jeg spurgte om, hvordan man forklarer Israel-

Palæstina-konflikten til et barn, og hvorvidt han troede, at der ville være et marked for flere 

nyheder for børn, eftersom han selv er redaktør for Børneavisen i dag. Jeg fik gode og 

uddybende svar fra alle fire interviewobjekter. Hildri Gulliksen fra NRK Supernytt henviste 

mig til projektleder i NRK Super, Frank Sivertsen, hvis jeg ville have svar på 

baggrundsspørgsmål om NRK Supernytt, så derfor blev interviewet med hende lidt kortere 

end de andre. Til gengæld havde hun en PowerPoint-præsentation med fra et oplæg, hun 

havde holdt på Island få måneder efter 22. juli-angrebet, hvilket både var behjælpeligt til at 

opfriske hendes hukommelse om hændelsen, der skete for knap 7 år siden og et godt afsæt for 

mig i forhold til interviewspørgsmålene. 

 

3.6 Begrænsninger i forhold til analysematerialet 
I forhold til de TV-udsendelser som mine kvalitative interviews tager udgangspunkt i, er der 

en række begrænsninger. Ifølge én af mine informanter i NRK var der udover det materiale, 

jeg fandt i arkiverne også en reportage fra en mindehøjtidelighed i Kristiansand. Denne har 

ikke været mulig at finde i NRK’s arkiver og indgår derfor ikke i som led 

programbeskrivelsen i analysen. På grund af en omfattende overflytning af NRK’s arkiver til 

et nyt system var det kun muligt for NRK’s mediearkivar at hente NRK Supernytts 

opsummering af sagen samt de to interviews med henholdsvis specialpædagog Jon-Håkon 

Schultz og politimand Geir Tveit. Derfor tager beskrivelsen af baggrundsmaterialet 

udgangspunkt i dette materiale.  

  

3.7 Præsentation af resultater og brug af citater 
Fordi jeg gjorde brug af diktafon under alle fire interviews, havde jeg efterfølgende en oplagt 

mulighed for at benytte mig af direkte citater i analysen. Derfor har jeg anvendt citatform i det 

følgende analysekapitel, hvor datamaterialet bliver præsenteret. Fordi alle fire informanter har 

underskrevet en samtykkeerklæring, gør jeg brug af deres fulde navn og position og citerer 

dem direkte som følge af transskribering af deres udtalelser. Alle citater er uredigerede, dog 

har jeg redigeret mine egne spørgsmål ud, fordi det ville virke forstyrrende at inkludere 

spørgsmål forud for hvert enkelt citat.  

Fordi jeg udover mit danske modersmål også taler norsk, valgte jeg at gennemføre  
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interviewet med Hildri Guliksen og Nils Stokke fra NRK på norsk og inteviewet med Lowe 

Östberg fra SVT ligeledes på norsk. Derfor har jeg ladet Nils Stokkes og Hildro Gulliksens 

citater blive stående på ‘originalsprog’, mens Lowe Östbergs citater er oversat til dansk. 

Tommy Zwicky fra DR taler dansk, og derfor er hans citater også på dansk. Faktum at Lowe 

Östbergs citater er oversat fra svensk til dansk gør, at der er mulighed for at at nogle af 

nuancerne i hans udtalelser går tabt i oversættelsen, og er altså en fejlkilde, man bør tage 

højde for. 

  
3.8 Begrebsforklaring 
Under projektets første kvalitative interview brugte Nils Stokke begrebet ”børnenyheder”, 

men var hurtig til at korrigere sig selv og brugte efterfølgende konsekvent begrebet ”nyheder 

for børn”. Derfor har jeg i min opgave valgt ligeledes at undgå definitionen ”børnenyheder” 

og i stedet bruge ”nyheder for børn” gennem hele teksten. Jeg vurderede umiddelbart, at 

begrebet «børnenyheder» kan misforstås som værende nyheder produceret af børn til børn, 

derfor har jeg valgt at undlade at anvende dette begreb.  

  
3.9 Svagheder/udfordringer ved metoden 
Selve beslutningen om at bruge semistrukturerede interviews fungerede godt i praksis. 

Diktafonen fungerede upåklageligt, dog var der en enkelt episode under interviewet med 

Lowe Östberg på SVT Lilla Aktuellts redaktion i Stockholm, hvor lydkvaliteten led en del 

under det faktum, at interviewet foregik i et åbent kontorlandskab med en del baggrundsstøj, 

som besværliggjorde transskriberingen. Det var dog ikke noget, som gik ud over kvaliteten på 

det færdigtransskriberede materiale i sig selv, men krævede en ekstra indsats under selve 

transskriberingen særligt tidsmæssigt. Det er ikke en svaghed ved det færdige produkt, fordi 

informanten er citeret korrekt. Det ultimative mål med kvalitativ forskning er, at den skal 

udvikle nye teorier og begreber og danne grundlag for ny viden. På trods af at kvalitativ 

forskning sjældent genererer generaliserbare resultater, skal man ikke underkende 

undersøgelsesmetodens overføringsværdi. Det vil sige, hvordan resultaterne kan have 

betydning ikke bare for studiets informanter, men også for andre fagfelter (Brottveit, 2018, s. 

68). Når flere undersøgelser peger i samme retning eller viser til lignende resultater, kan man 

sige, at resultaterne har overføringsværdi til andre fagfelter, end det udforskede (Brottveit, 

2018, s. 68). Jeg mener, at mit datamateriale kan være relevant for andre europæiske 

nyhedsredaktioner, som retter sig mod børn, fordi mange af problemstillingerne er universelle 
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for de øvrige redaktioner og kan overføres til andre typer katastrofenyheder end terror alene. 

Derfor kan analysens resultater overføres til andre redaktioner, som beskæftiger sig med 

nyhedsindhold til børn. Interviewene favner de temaer, som jeg er optaget af og er i tråd med 

min problemstilling, selvom meget af interviewmaterialet også strækker sig udover, hvad der 

var relevant for de gældende problemstillinger 

En af de store udfordringer ved det semistrukturerede kvalitative interview kan være,  

at kommunikationen mellem forsker og informant kan fungere dårligt (Grønmo, 2004, s. 164). 

Dårlig kommunikation mellem parterne indebærer, at udvekslingen af information begrænses 

og kan lede til misforståelser. Det kan også resultere i, at forskeren fejltolker de 

informationer, som informanten giver, hvilket giver datamaterialet lavere kvalitet (Grønmo, 

2004, s. 165).  Jeg oplevede ikke dårlig kommunikation i nogen af de fire interviews jeg 

foretog, og der opstod heller ikke udprægede misforståelser som var afgørende for 

interviewets udfald. Dog var der ét af interviewene, som bar lidt præg af, at informanten var 

under tidspres, og derfor gav nogle lidt kortere svar, end de resterende tre informanter. 

Derefter transskriberede jeg det optagede interview, hvorefter en række problemer opstod 

under analysen. Der er meget lav sandsynlighed for at spontane interviews uden forberedelse 

producerer relevant information, men kan i stedet frembringe fordomme og reproducere 

eksisterende udbredte holdninger (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 18). Jeg forsøgte at undgå 

denne faldgrube ved at udforme en udførlig interviewguide og sætte mig ind i alle tre landes 

dækning af terrorangreb for børn på de respektive public service-kanaler og på den baggrund 

stille spørgsmål til mine informanter.  

Andre udfordringer kan være, hvis forskeren stiller ledende spørgsmål, eller hvis  

informanten på anden måde oplever, at forskeren forsøger at fremprovokere specifikke svar 

(Grønmo, 2004, s. 165). Jeg prøvede at undgå dette ved at stille åbne og fordomsfrie 

spørgsmål, som ikke pegede informanten i en bestemt retning. Disse udfordringer 

understreger, at forskeren må arbejde på at fremstå så neutral og objektiv som mulig og 

udvikle en tryg og komfortabel stemning under interviewet (Grønmo, 2004, s. 165). 

 Der findes også andre problemer ved metoden, som relaterer sig til informanten og  

dennes ønske om at repræsentere sig selv på en bestemt måde og derfor give fejlagtig 

information om fakta. Det kan også skyldes, at de ikke husker korrekt eller har fortrængt dele 

af virkeligheden (Grønmo, 2004, s. 165). Dette problem oplevede jeg som meget nærværende 

især i forhold til interviewene med Nils Stokke og Hildri Gulliksen fra NRK om 

terrorangrebet 22. juli 2011. Som informanter oplyste de før interviewet, at begivenhederne lå 

flere år tilbage i tid, og derfor var en udfordring at huske på detaljeniveau. Der er derfor 
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mulighed for upræcise eller fejlagtige detaljer i deres erindringer om, hvad der skete dengang. 

Jo større forskel der er imellem interviewtidspunktet og de begivenheder som interviewet 

handler om, jo flere erindringsfejl kan der forekomme (Grønmo, 2004, s. 165).  Det kan være 

en udfordring for forskeren at opdage sådanne problemer undervejs i interviewet, men en 

løsning til at afdække erindringsfejl, og selvrepræsentation kan være, at forskeren stiller en 

række opklarende opfølgningsspørgsmål, som giver informanten mulighed for at uddybe og 

forklare og konkretisere. Men uanset hvor meget forskeren fokuserer på disse tiltag under 

dataindsamlingen, vil der altid være fejlkilder, som man er nødt til at tage højde for i sin 

analyse af datamaterialet og i tolkningen af analyseresultaterne (Grønmo, 2004, s. 165). Jeg 

tog højde for, at informanternes erindringer kunne indeholde faktuelle fejl og dobbelttjekkede 

derfor diverse fakta og sammenholdt dem med informanternes svar. Dette gælder også for 

interviewet med DR’s Tommy Zwicky, som blandt andet nævner et skoleskyderi i 2012 lige 

omkring DR Ultra Nyts lanceringstidspunkt. Dette faktatjekkede jeg også, ligesom jeg gjorde 

med det Malaysian Airlines-fly, som styrtede ned i 2014, og som han bruger som eksempel i 

interviewet. 

Et argument mod at bruge interviews som forskningsmetode er, at man som forsker ikke  

har stillet sig det fundamentale spørgsmål «hvorfor er interviews den bedste måde at 

undersøge min problemstilling på?» (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 126). I mit tilfælde blev 

jeg allerede tidligt i processen bevidst om, at kvalitative interviews ville være den mest 

givende fremgangsmåde for mit projekt. Det skyldes at en kvantitativ indholdsanalyse af 

nyhedsudsendelserne om terrorangrebet alene ikke ville kunne give mig de nødvendige svar. 

Ligeledes ville kvalitativ tekstanalyse af samme nyhedsudsendelser ikke delagtiggøre mig i 

refleksionerne bag de redaktionelle overvejelser og beslutninger, som kun de ansvarlige 

redaktører kunne gennem interaktion og samtale. 

  

3.10 Resultaternes reliabilitet og validitet 
Kvalitativ forskning er baseret på en fortolkende tradition. Derfor må man acceptere, at der 

ikke findes en fuldstændig neutralitet, fordi forskerens engagement i tematikken vil afspejles i 

selve forskningens resultater. Dette kan være en ressource, hvis det gøres transparent, hvordan 

ens egne standpunkter kan komme til at påvirke forskningsarbejdet (Tjora, 2012, s. 203). 

Derfor bør man for at styrke projektets reliabilitet reflektere over, hvorvidt man har noget til 

fælles med informanterne, eller har særlig viden og engagement, og hvordan dette kan have 

påvirket forskningsfeltet, udvalget, datagenereringen og ultimativt forskningsresultaterne 
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(Tjora, 2012, 204). I mit konkrete tilfælde har jeg en baggrund som uddannet journalist 

ligesom alle mine informanter, hvilket gjorde at vi havde en fælles forståelse af fagfeltet på 

mange områder. Dette bør man gøre sig bevidst om og tage hensyn til i analysen for at styrke 

reliabiliteten. 

 En helt lavpraktisk detalje som også bidrager til at styrke projektets reliabilitet er at  

anvende diktafon til at optage de dybdegående forskningsinterviews. Brugen af optager gør 

det muligt at fremlægge direkte citater præcis som de bliver formuleret af informanten og kan 

bidrage til en styrket reliabilitet, fordi informantens ”stemme” synliggøres for læseren i 

varierende grad (Tjora, 2012, s. 205). For at styrke reliabiliteten i mit forskningsprojekt valgte 

jeg derfor at benytte diktafon til samtlige interviews med informanternes samtykke. Men også 

her er det vigtigt at der redegøres for, hvordan visse citater er valgt ud i forhold til de andre 

ting, informanterne har sagt, som ikke citeres i projektet (Tjora, 2012, s. 205). 

 Validitet eller gyldighed handler om hvorvidt de svar, man finder i sin forskning, er  

svar på den problemstilling, man har formuleret i udgangspunktet (Tjora, 2012, s. 206). 

Indenfor en fortolkende tradition som denne kan det være kompliceret. Indenfor 

samfundsvidenskaben er det den kommunikative validitet, man er mest optaget af. Det vil 

sige, at man forholder sig til forskellige teorier og perspektiver og sammenholder den med 

tidligere forskning, som er foretaget indenfor samme tema eller med samme metoder (Tjora, 

201, s. 207). 

 Som nævnt ovenfor kan nogen af nuancerne i sproget og udtalelserne fra Lowe  

Östberg være gået tabt i oversættelsen fra svensk til dansk på grund af mine lidt begrænsede 

svenskkundskaber. Dog vurderede jeg ikke, at denne potentielle fejlkilde var et så graverende 

problem, at det ville have omfattende konsekvenser for analysen og opgavens konklusioner. 

Derudover har jeg i opgaven forsøgt at skelne mellem de elementer, som er indhentet gennem 

interviews og TV-udsendelser som baggrundsmateriale og mine egne analyser og tolkninger 

af dette materiale. Jeg har forsøgt at redegøre for mine overvejelser omkring valg af metode 

for at gøre opgaven letlæselig og mest mulig tilgængelig for læseren og for at sikre 

troværdigheden af mit studie. At være åben om hvordan man generer sine data og hvilke 

teoretiske indspil man vælger i analysen er en måde at styrke validiteten på (Tjora, 2012, s. 

207). 

Mine data kan i høj grad bidrage til at besvare den overordnede problemstilling, som  

er «Hvordan dækker man nyheder om terror i skandinaviske public service-medier for børn?». 

Dette spørgsmål forsøges besvaret ved at foretage kvalitative interviews med fire informanter, 

hvormed der genereres erindringsdata i form af redaktørernes minder om terrordækningen i de 



 37 

tre skandinaviske lande. Her indvies jeg i redaktørernes erfaringer, tanker og overvejelser, 

hvilket bidrager til at besvare studiets problemstilling samt diverse underspørgsmål angående 

terrordækningen i skandinaviske public service-nyheder for børn. Én af studiets faldgruber er, 

at eksempelvis 22. juli-angrebet som indtraf i 2011 ligger langt tilbage i tid, hvilket kan 

påvirke informanternes evne til at huske detaljer fra forløbet. Det er et faktum som også gør 

sig gældende for angrebene i København i 2015. Jeg vurderede dog, at hændelserne var 

tilstrækkeligt voldsomme i omfang til, at informanterne ville huske visse detaljer fra 

dækningen. Derfor er studiet gennemførbart på trods af, at objekterne som bliver studeret 

dateres flere år tilbage i tid.  

Erindringsdata kan dog også have den styrke, at de giver tid og rum til at reflektere over  

begivenhederne i eftertid og fortolke og sætte dem i kontekst, hvilket kan være en fordel for 

undersøgelsens endelige resultater. Informanterne har i dette tilfælde haft op til syv år til at 

reflektere over terrordækningen og de til- og fravalg de gjorde dengang. Det kan unægtelig 

styrke informanternes udsagn, fordi de ikke blot refererer til hukommelsen, men også 

forholder sig til deres egen redaktørrolle på en kritisk måde. Derfor vurderede jeg, at denne 

metode ville være passende og ikke mindst givende i dette tilfælde.  

 

3.11 Etiske overvejelser ved metoden 
Der er mange etiske overvejelser som naturligt følger med, når man foretager interviews. Den 

viden som produceres gennem sådan en type forskning afhænger af det sociale forhold 

mellem intervieweren og informanten, som igen afhænger af interviewerens evne til at skabe 

et rum, hvor informanten kan snakke frit og trygt om private begivenheder, som optages til 

senere offentlig brug. Dette kræver en hårfin balance mellem interviewerens interesse i at få 

brugbar viden ud af informanten og respekten for informantens integritet på den anden side 

(Brinkmann og Kvale, 2015, s. 20). Det var selvfølgelig i min interesse at få de bedst mulige 

svar ud af informanterne, men samtidig var det mit ansvar at sørge for, at informanterne ikke 

følte at de måtte udlevere sig selv i deres svar eller på andre måder følte sig kompromitteret af 

spørgsmålene. Det gjorde jeg ved at stille objektive spørgsmål, som udelukkende handlede 

om deres rolle som henholdsvis redaktører, projektleder og redaktionschef og undlade at stille 

personlige holdningsspørgsmål. 

 Etiske problemstillinger opstår i alle de syv trin i interviewprocessen., som jeg  

nævnte tidligere i kapitlet. I det tematiserende trin når man skal formulere formålet for sit 

studie, bør man have in mente, at formålet med interviewet skal overvejes med det henblik at 
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forbedre den menneskelige situation, man undersøger (Brinkmann og Kvale, 2015, s. 85). 

Formålet med mine interviews og projektet i sin helhed er at gøre redaktører og journalister, 

som arbejder med nyheder for børn bedre til at reflektere over, hvilke redaktionelle processer 

og vurderinger, der ligger til grund for nyhedsproduktionen om terrorangreb eller andre 

katastrofer. 

De etiske problemstillinger, som kan opstå under det andet trin i interviewprocessen, som  

er designfasen af forskningen, er for eksempel informeret samtykke om at deltage i studiet fra 

informantens side, at sikre sig beskyttelse af personfølsomme oplysninger og overveje de 

personlige konsekvenser ved informantens deltagelse i studiet (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 

85). Jeg sendte en samtykkeerklæring, som alle informanter skulle underskrive, før jeg kunne 

analysere det indsamlede materiale. I mit tilfælde var det vigtigt at overveje de personlige 

konsekvenser, det ville få for de ansvarlige redaktører at udtale sig på vegne af en hel 

organisation. Jeg vurderede dog, at denne konsekvens ville være mere omfattende, hvis der 

var tale om en menig journalist, frem for en redaktør eller redaktionschef i en lederstilling, 

som har mandat til at udtale sig på vegne af en organisation på en anden måde end en 

journalist. I interviewsituationen indebærer de etiske udfordringer, at man tager hensyn til de 

personlige omkostninger ved selve interviewet, det være sig stress eller en ændret 

selvopfattelse (Brinkmann og Kvale, 2015, s. 85). Mine interviews var ikke personlige i en 

sådan grad, at det i høj grad var nødvendigt at overveje de personlige konsekvenser i forhold 

til en ændret selvopfattelse, selvom det kvalitative interview omkring deres arbejdsproces 

førte til en vis grad af selvrefleksion. I transskriberingsfasen, som er det tredje af Brinkmann 

og Kvales syv trin i interviewprocessen, er de etiske udfordringer at beskytte informantens 

personfølsomme oplysninger, mens det etiske problem er hvorvidt den transskriberede tekst 

afspejler de mundtlige udsagn (Brinkmann og Kvale, 2015, s. 85). 

 I analysen skal man være særligt opmærksom på, hvor grundigt interviewene kan blive  

analyseret, og hvorvidt informanterne har noget at skulle have sagt i forhold til, hvordan deres 

udsagn bliver fortolket, hvilket kan være en udfordring (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 85). I 

min analyse havde informanterne ikke som sådan noget at skulle have sagt, men havde i alle 

trin i processen mulighed for at trække sine udtalelser tilbage uden at det ville få 

konsekvenser for dem, hvilket også stod i samtykkeerklæringen. I det sjette trin i 

interviewprocessen, som er verificeringsfasen, er det forskerens etiske ansvar at rapportere 

viden, som er så sikker og verificeret som muligt. Når man skal rapportere om sine fund, 

opstår en række etiske udfordringer, når private interviews skal offentliggøres. Det kan få 

konsekvenser for informanterne, og potentielt for den gruppe de taler på vegne af (Brinkmann 
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og Kvale, 2015, s. 86). Som sagt var det i dette tilfælde en udfordring, at informanterne taler 

på vegne af en hel nyhedsorganisation, og det kan potentielt have konsekvenser for 

henholdsvis NRK, DR og SVT. På den anden side var det ikke et udprægede 

kompromitterende temaer, vi gennemgik i interviewet, så jeg vurderede at det ville være etisk 

forsvarligt at bruge de pågældende informanter og publicere deres udsagn, naturligvis med 

deres samtykke. Der er hverken tale om whistleblowere, som har behov for anonymisering, 

ligesom man heller ikke kan forvente, at ansatte på public service-kanaler får mundkurv på af 

deres overordnede og altså er i deres fulde ret til at udtale sig frit om deres respektive 

arbejdspladser, så længe der ikke er tale om deciderede forretningshemmeligheder. I det 

syvende og sidste trin i interviewprocessen som er rapportering, skal man igen være 

opmærksom på, hvilke konsekvenser publiceringen af resultaterne har for informanterne 

(Brinkmann & Kvale, 2015, s. 86). Jeg vurderede, at der ikke var tale om personfølsomme 

oplysninger og at resultaterne derfor kan publiceres med informanternes samtykke.  
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4 DATAFREMSTILLING OG ANALYSE 
  

Hvordan dækker nyhedsmedier for børn terror i de tre respektive skandinaviske lande? Det vil 

jeg analysere mig frem til i dette kapitel, hvor jeg præsenterer og analyserer, hvad mine 

informanter formidlede i de kvalitative interviews samt beskrivelser af baggrundsmaterialet, 

som består af de forskellige udsendelser for børn omhandlende terrorangreb i Skandinavien. 

De interviewpersoner jeg har valgt er daværende redaktionschef (og nuværende redaktør) i 

NRK Supernytt Hildri Gulliksen, Nils Stokke daværende programredaktør på NRK Supernytt, 

daværende redaktør for DR Ultra Nyt, Tommy Zwicky og Lowe Östberg, projektleder i SVT 

Lilla Aktuellt.  

Analysen indledes med en kort opsummering af de tre terrorhændelser i 

Skandinavien, der ligger til grund for den mediedækning, som analysen tager udgangspunkt i. 

Derefter redegør jeg for hvorvidt nyhedsprogrammerne for børn ifølge mine informanter, er 

definerede ud fra et politisk mandat som i DR eller funderet i FN’s børnekonvention, som det 

er tilfældet i Sverige. Derefter vil jeg diskutere, hvorfor det er relevant med nyheder for børn 

med afsæt i informanternes argumentation om programmernes eksistensgrundlag funderet i 

public service-forpligtelserne.  

Jeg vil herefter analysere børn som mediebrugere og drøfte, hvilke kendetegn  

karakteriserer børns medievaner i dag ud fra mine informanters betragtninger. Herunder vil 

jeg analysere vigtigheden af nyheder for børn som unge samfundsborgere i forhold til 

kanalernes public service-forpligtelser ligeledes ud fra mine informanters overvejelser i deres 

rolle som redaktører og redaktionschefer. Derefter vil jeg analysere mig frem til en række 

specifikke nyhedskriterier, som er særligt vigtige, når man rapporterer til børn ifølge mine 

informanter.  

Dernæst vil jeg rette fokus på, hvordan informanterne udtaler sig om det ansvar, de  

som redaktører og redaktionschefer bærer på sine skuldre, når de producerer nyheder til børn, 

og hvilke udfordringer dette medfører. Hertil inddrager jeg et overordnet perspektiv på 

katastrofenyheder og diskuterer med afsæt i informanternes udsagn, hvilke katastrofenyheder 

de vælger til og fra, når disse skal dækkes i øjenhøjde med børn. Efter en række mere 

generelle betragtninger om børn som nyhedsbrugere og nyheder for børn, bevæger jeg mig 

over i et mere specifikt perspektiv om fraværet af breaking news indenfor nyheder for børn i 

alle tre skandinaviske nyhedsprogrammer. I forlængelse af dette diskuterer jeg, hvordan 

præsentationen af nyheder for børn skal bidrage til at skabe øget tryghed hos børnene, også 
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når der er tale om katastrofenyheder. Herefter bevæger jeg mig ind i det mere tekniske ved 

dækningen af terrorangrebene i henholdsvis Oslo, København og Stockholm og redegør for, 

hvorvidt de forskellige nyhedsprogrammer opererede ud fra en forhåndsproduceret 

beredskabsplan eller ej. Det vil sige, hvorvidt redaktionen havde forberedt en række 

retningslinjer for, hvordan de skulle agere i tilfælde af en given katastrofehændelse, 

terrorangreb eller andre nationale eller internationale kriser før terroren indtraf i de respektive 

lande. Derefter diskuterer jeg, hvilke konkrete redaktionelle fravalg de forskellige redaktører 

foretog i forbindelse med dækningen af de respektive terrorangreb.  

Afslutningsvist i kapitlet giver jeg en detaljeret beskrivelse af de specifikke TV- 

udsendelser, som de kvalitative interviews tager udgangspunkt i. Det drejer sig helt konkret 

om en række TV-udsendelser om henholdsvis NRK Supernytts dækning af 22. juli-angrebene, 

DR Ultra Nyts dækning af terrorangrebene på Krudttønden og synagogen i København og 

SVT Lilla Aktuellts dækning af terrorangrebet på Drottninggatan i Stockholm. Jeg beskriver 

det journalistiske indhold og den journalistiske vinkling i de forskellige programmer og 

konkretiserer hermed det materiale, som analysen tager afsæt i. Helt til sidst følger en kort 

opsummering af analysens fund.  

 

4.1 Terrorhændelserne i Oslo, Stockholm og København 
De respektive terrorhændelser som mediedækningen er baseret på er henholdsvis angrebet på 

Drottninggatan i det centrale Stockholm 7. april 2017, terrorangrebene på Regeringskvartalet i 

Oslo og Utøya 22. juli 2011 og terrorangrebene på Krudttønden og synagogen i København 

14. februar 2015.  

Terrorangrebet i Drottninggatan i Stockholm blev begået af den 39-årige usbekiske  

gerningsmand Rakhmat Akilov, som kørte i lastbil ind i en menneskemængde i gågaden 

Drottninggatan i det centrale Stockholm 7. april 2017. Fem mennesker blev dræbt i angrebet.  

Terrorangrebene på Regeringskvartalet og Utøya blev begået af den 32-årige Anders 

Behring Breivik og bestod af en bombe i det norske Regeringskvartal i hjertet af Oslo, hvor 

otte mennesker blev dræbt. Herefter fortsatte gerningsmanden til Utøya i Tyrifjorden, hvor en 

stor gruppe unge fra det daværende regeringsparti Arbeiderpartiets ungdomsorganisation 

AUF var samlet på sommerlejr. Her skød og dræbte han 69 unge. I alt 77 mennesker blev 

dræbt i angrebene.  

Terrorangrebene på Krudttønden og synagogen i Krystalgade København blev begået af  
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den 22-årige Omar El-Hussein. Angrebet på Krudttønden på Østerbro formodes at have den 

svenske Muhammedtegner Lars Vilks som mål, men endte med at koste en anden civil livet. 

Angrebet på synagogen formodes at have danske jøder som mål og kostede en jødisk vagt 

livet. I alt to personer blev dræbt i de to attentater. Gerningsmanden blev skudt og dræbt af 

politiet, og seks politifolk blev såret under jagten på gerningsmanden.  

 

4.2 Mandatet til at producere nyheder for børn 
Børn og unge er en del af en mediehverdag, hvor de bliver eksponeret for nyheder hele tiden 

både på den “gammeldags analoge manér” med avisforsiderne i supermarkedet, i TV-nyheder 

som sendes døgnet rundt og ikke mindst på sociale medier. Netop derfor siger mine 

informanter, at det er en del af deres ansvar at formidle nyheder til børn og på den måde 

generere en kontekst, så børn kan forstå nyhederne på deres eget refleksionsniveau.  

Fælles for de tre skandinaviske nyhedsprogrammer for børn, som jeg i denne opgave  

har valgt at fokusere på, er at de er underlagt en række public service-krav i kraft af, at de er 

produceret af statsfinansierede kanaler. Men nyhedsprogrammernes oprindelse udspringer af 

forskellige kilder. Hos Danmarks Radio var det Børnerådet,5 som kan tage æren for, at DR 

begyndte at producere nyheder for børn.  

 

 I virkeligheden var det Børnerådet, som i sin tid kunne se at der var et behov for 
nyheder til børn, og derfor lavede de en indstilling til Kulturministeriet, om ikke man 
kunne sørge for at få skrevet det ind i Medieforliget. Og det blev så skrevet ind i 
Medieforliget og det var det medieforlig, der startede i 2013, og der blev det skrevet 
ind, at i løbet af 2013 var DR forpligtet til at komme med et nyhedstilbud til børn 
(Zwicky, 12.09.18).  

 

Kanalen gik i luften 4. marts 2013 med redaktør Tommy Zwicky ved roret. Hos SVT, som er 

den skandinaviske kanal med den længste historie med at producere nyhedsprogrammer for 

børn, var behovet for nyheder for børn funderet i FN’s Børnekonvention, fortæller Lowe 

Östberg. FN’s Børnekonvention siger blandt andet, at børn har ret til til information samt ret 

til at udtrykke sig: 

 

                                                
5 Børnerådet er et statsligt råd som har til hensigt at sikre børns rettigheder og hører under 
Børne- og Socialministeriet. Deres opgave er, at tale børn og unges sag og sætte dem på 
dagsordenen. (Kilde: borneraadet.dk)  
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Dels er det Børnekonventionen, som siger at barn skal have ret til information og de 
skal også have ret til at udtrykke sig selv og det er tunge paragraffer for os. Det er lige 
præcis derfor vi findes (Östberg, 17.09.18).  
 

Programmet blev stiftet 15. september 1993, hvilket betyder at de kan fejre 25-års jubilæum i 

år. NRK Supernytt gik i luften første gang 1. december 2007 som et resultat af et ønske om at 

producere et norsk alternativ til store, internationale børnekanaler som Disney Channel og 

Nickelodeon, som var de populære TV-kanaler for børn på det tidspunkt. Nils Stokke 

forklarer det således: 

 

Vi startet NRK Super 1. december 2007. Det var mange grunner til at vi startet, men 
en av de var jo for å ha et godt norsk alternativ til de store internasjonale barnekanaler 
som bare pøste innover - Disney, Nickelodeon og alle de ting. Verdien av norske 
historier fortalt til norske barn (Stokke, 03.09.18). 

 

Grundlaget hvorpå de forskellige nyhedsprogrammer blev stiftet, varierer som det fremgår af 

ovenstående fra land til land. I Danmark kunne Børnerådet tage æren for, at der blev oprettet 

et politisk mandat som en del af medieforliget i 2013 på samme måde som grundlaget bag 

SVT Lilla Aktuellt også på sin vis er politisk funderet i form af FN’s Børnekonvention. NRK 

Supernytt derimod er skabt på baggrund af et ønske om at skabe en norsk pendant til de store, 

internationale kanaler for børn. Betydningen af public service-mandatet for disse kanaler er, at 

de er underlagt en række forpligtelser, når det gælder form og indhold. Public service er, når 

TV-programmer tager relevante samfundsproblematikker, er balancerede og varierede og 

pluralistiske og stiler mod et bredt spektrum af synspunkter, som kommer til udtryk, tilbyder 

en virkelighedstro repræsentation af de forskellige samfundsgrupper og tjener offentlighedens 

interesse (Rönnberg, 2010, s. 337). Public service-programmer skal med andre ord favne 

bredt og lave indhold, som er rettet mod alle dele af befolkningen, herunder også unge seere. 

Derfor er nyheder for børn et helt naturligt element af public service-forpligtelserne.  
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4.3 Hvorfor er det vigtigt med nyheder til børn? 
Som Nils Stokke hos NRK påpeger, kan man som public service-kanal ikke være imod at lave 

nyheder for børn, men man må kunne retfærdiggøre det ressourcemæssigt. Stokke uddyber: 

 

Som en kringkaster kan du ikke være imot å lage nyheter for barn, men det er likevel 
med å ha argumentasjonen på plass, også internt, for vi endte jo opp med å ta 10 
personer og tar ressursene fra et annet sted, så du legger ned noen program, og da må 
du jo kunne forklare folk hvorfor vi heller lager nyheter til barn framfor å lage en eller 
annen dokumentar eller drama (Stokke, 03.09.18).  

 

Ifølge Stokke er det helt naturligt at se nyheder som en del af det, NRK-plakaten skal dække.  

Han uddyber, hvorfor det er vigtigt med nyheder for børn: 

 

Én av årsakene til oppstarten i Supernytt var, at det kom en flom av innhold for barn 
internasjonalt og vi måtte ha en norsk motvekt og parallellen der er med nyheter. 
Internett fantes da også. Og det var i enda større grad et ønske om å ha et relevant 
tilbud til barn som på en måte kunne være en motvekt eller ihvertfall sette litt mer i 
sammenheng for i 2007 var det også slik at barn ikke kunne velge å ikke få med seg 
nyheter. Da jeg vokste opp kunne jeg velge, for det var bare å ikke se på Dagsrevyen 
og ikke åpne avisen, men i dag og i 2007 var ikke det mulig. Og da er det enda 
viktigere at Super tar den samfunnsoppgaven sin på alvor og sier at “okei barn blir 
utsatt for nyheter overalt, oppdraget vårt er å sette det i en sammenheng og gi dem 
flere svar enn spørsmål (Stokke, 03.09.18).  
 

Nils Stokke forklarer altså, at det i dag er umuligt for børn at isolere sig fra nyhedsbilledet.  

Ifølge Stokke er det vigtigt med nyheder for børn, fordi det er en målgruppe, som har  

fortjent at blive taget alvorligt. Til det siger Nils Stokke følgende: 

 

Gode samfunnsborgere trenger å vite hva som skjer i både inn- og utland, og da må du 
følge med på nyheterne og for å følge best med på nyhetene må du ha nyheter tilpasset 
for deg. (Stokke, 03.09.18).  

 

Det betyder ikke nødvendigvis, at børn ikke opfatter, hvad der foregår i traditionelle nyheder, 

men at der er behov for et alternativ, som forklarer hændelserne i nyhederne på en 

pædagogisk og tryghedsskabende måde. Disse nyheder skal tilpasses for børn i sprog, 

billedbrug og indhold generelt, således at de forstår, hvad der foregår. Nils Stokke forklarer: 

 

Vi mente at det er noe av det virkelige samfunnsoppdraget til NRK er at vi har 
ordentlige nyheter for barn, for de får med seg nyheter overalt, de nyheter er for 
voksne og vi må sette det i en kontekst som barna skjønner (Stokke, 03.09.18).  
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Tommy Zwicky genkender de norske erfaringer i forhold til behovet for nyheder specialiseret 

til børn: 

 

De (målgruppen, red.) er allerede en del af et nyhedsintake, som de ikke nødvendigvis 
har bedt om, men som bare er alle steder. De har ikke mulighed for dybest set at undgå 
nyhederne. Nyhederne er der bare alle steder. Og derfra udspringer så også et behov 
for at få dem fortalt (Zwicky, 12.09.18).  

 

Det er ifølge Stokke og Zwicky umuligt for børn at navigere helt udenom nyheder sådan som 

mediesamfundet er bygget op i dag. Netop derfor er det vigtigt med et skræddersyet 

nyhedstilbud, som er tilpasset til børns refleksionsniveau. Faktum, at både redaktørerne i 

NRK Supernytt og DR Ultra Nyt henviser til det øvrige mediebillede, er interessant, fordi 

man bruger det overordnede mediebillede til at differentiere behovet for nyheder for børn. Det 

betyder, at behovet for nyheder for børn udspringer af udvalget af nyheder for voksne, som er 

helt uundgåeligt for børn at opfange. Ifølge Cantor & Nathansons studier fremgår det helt 

tydeligt, at nyheder er en del af børns fjernsynsforbrug, og selvom de ikke aktivt tilvælger det, 

kan de blive påvirket af deres forældres TV-nyhedsforbrug (Cantor & Nathanson, 1996, s. 

140). Derudover er der en stigende tendens til at andre programmer afbrydes af breaking 

news-historier, hvilket bevirker at børn i alle aldre konfronteres med nyheder, om de vil det 

eller ej (van der Molen & Konjin, 2007, s. 75). Disse studier er en del år gamle og det er 

derfor værdt at bide mærke i, at sociale medier og internettet generelt har gjort det endnu 

«sværere» at undgå nyheder, hvad enten man er nyhedsinteresseret eller ej.  

Ifølge redaktørerne er behovet for et kontekstskabende univers, hvor børn bliver mødt på  

deres eget refleksionsniveau blevet endnu tydeligere. Den situation dagens indholdsmættede, 

medialiserede samfund har skabt for børn i målgruppens alder, har altså banet vejen for 

nyheder for børn og deres generelle eksistensgrundlag. Det er interessant, at det er det 

overordnede mediebillede med sin overflod af indhold, som har skabt et indirekte behov for 

nyheder for børn på trods af at de i udgangspunktet havde uendelige muligheder at navigere i 

mellem. Men der manglede som sagt et tilbud, som gav en række forklaringer som et 

supplement til «voksennyhederne», og som kunne tilbyde en kontekstuel ramme for børnene, 

som giver en baggrund for nyhederne og forklarer, hvordan og hvorfor de sker.   
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4.4 Nyhedskriterier for børn  
Siden 1970’erne har en række formulerede nyhedskriterier gået igen i flere lærebøger i 

journalistik. Det er aktualitet, væsentlighed, identifkation og sensation. Senere er også 

konfliktkriteriet blevet tilføjet (Brurås, 2012, s. 27). Ifølge tidligere NRK-redaktør, Nils 

Stokke, opererer man overordnet efter de samme nyhedskriterier som i de øvrige nyheder. 

Men det handler i høj grad om at finde nyheder, som børn er interesserede i og kan spejle sig 

i. Eksempelvis sagen om læreren der nægter at håndhilse og nyheder om fraværsgrænsen6 

(Stokke, 03.09.18).  

 

Det gjelder om å finne de sakene som på en måte berører barn og unge og som treffer 
dem mer i hjertet. Å finne den vinklen inn i de sakene er jo viktig i å formidle nyheter 
til barn (Stokke, 03.09.18).  

 

Forskere er kommet frem til, at massemedierne i de fleste tilfælde vægter folk, der adskiller 

sig fra mængden højere frem for at rapportere om det almindelige og enkeltstående 

sensationelle begivenheder istedet for mindre sensationelle, langsigtede hændelser 

(Buckingham, 2000a, s. 41). Et af problemerne med nyheder specielt for børn i forhold til 

nyheder for voksne er, at man ved at definere noget som en “nyhed for børn” eller præsentere 

en tematik på en måde, som er forståelig for børn. Dette kan resultere i, at man kommer til at 

oversimplificere eller ignorere større tematiske forklaringer. (Buckingham, 2000a, s. 45).  

Ifølge Tommy Zwicky fra DR Ultra Nyt er en del af Ultra Nyts koncept, at de er  

defineret af andre nyheder i høj grad. Man adopterer altså i stor grad nyheder fra de “store” 

nyhedsredaktioner, og på den måde vendes nyhedskriterierne om. Zwicky fremhæver blandt 

andet identifikationskriteriet som et aldeles vigtigt element i DR Ultra Nyts 

nyhedsformidling: 

 

Identifikationskriteriet er et af de ting, som vi vægter højt, men det gælder for al vores 
journalistik. Det kan også være svært at fortælle om finansloven, eller hvad det end 
måtte være, hvor man kan sige, at det første greb vi gør er at sige, hvordan kan vi få 
børn til at identificere sig på en eller anden måde med indholdet i denne her historie, 
hvordan er det det påvirker dit liv, og så gå ud og få nogle børn som afsendere, så man 
som seer tænker 'nå, det er én, der ligner mig, og de går op i det eller bliver berørt af 
det på en eller anden måde, så kan det være jeg også vil lytte efter.' (Zwicky, 
12.09.18).  

                                                
6 Sagen om den norske lærer der nægtede at håndhilse på kvinder blev en stor og debatteret nyhedssag i det 
norske mediebillede for både børn og voksne i 2018. Det samme gjorde den norske regerings beslutning om at 
indføre fraværsgrænser på gymnasierne.  
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Hos SVT Lilla Aktuellt har man ligeledes kæmpet med at gøre statsbudgettet interessant for 

målgruppen, fortæller Lowe Östberg: 

 

Hele SVT’s overordnede strategi er, at vi skal vække nysgerrighed og gøre 
publikummet interesseret. De to målsætninger passer meget godt på det, vi gør og at 
vække nysgerrighed for historier er for os meget vigtigt. Vi tænker ofte på, om vi skal 
fortælle om statsbudgettet, som er meget kedeligt. Hvordan kan vi vække 
nysgerrighed omkring det og forklare det på en måde som de synes er spændende? Og 
da arbejder man meget med dramaturgi og form og tiltale. Man må fange publikum, 
og det er et sjovt sted at arbejde, hvis man vil arbejde med dramaturgien (Östberg, 
17.09.18).  

 

Lowe Östberg, projektleder i SVT Lilla Aktuellt, forklarer yderligere, at man i SVT har en 

defineret målsætning om, at 60 % af det producerede indhold skal omhandle den øvrige 

nyhedsagenda i Sverige samt udenrigsstof, mens 40 % af indholdet skal handle om 

målgruppens interesser eller temaer, som berører målgruppen, for eksempel skole, rygter, 

uhyggelige klovne, hvad der sker, når man chatter, gamer og lignende (Östberg, 17. 09.18). 

Han fortæller blandt andet, at nogle af SVT Lilla Aktuellts egenproducerede nyhedshistorier 

af og til bliver adopteret af den “voksne” nyhedsagenda: 

 

Det sker, at voksennyhederne har forstået, at de emner vi har for børn interesserer 
nogle forældre. De tager flere og flere af vores sager op i voksennyhederne, hvis vi 
laver en historie om gaming eller mobning eller fodboldtræning, så bliver de ofte 
interesserede fordi de har forstået at forældrene er optagede af det. Vi tager jo deres 
nyheder og laver historier ud af dem, men de tager ofte vores historier for at lokke 
forældre og lærere og sådan noget. Og det er sjovt, at vi også bidrager med journalistik 
til voksennyheder (Östberg, 17.09.18).  

 

Som tidligere nævnt er det ikke udelukket, at nyheder for børn kan være bidrage til at sætte 

nyhedsdagsordenen, selvom det ikke er et mål i sig selv. Udover det handler det om at finde 

vinkler og emner, som vedrører målgruppen, og har direkte konsekvenser for deres hverdag 

som eksempelvis fraværsgrænsen. Et eksempel på at gøre terrorangrebet i København 

vedrørende for målgruppen var DR Ultra Nyts indslag om radikalisering fra den 19. februar 

2015. Indslaget handler om, hvordan eleverne helt ned til 4. klassetrin skal undervises i 

radikalisering og læres at vold ikke skal bruges til at løse problemer. På den måde får DR 

Ultra Nyt gjort terrorsagen endnu mere aktuelt og vedrørende for den aldersgruppen ved at 

vinkle på noget, som kommer til at have direkte konsekvenser på målgruppens hverdag i form 

af undervisning i radikalisering fra 4. klasse og opefter. Det er en meget konkret måde at 
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fortælle børn, hvorfor denne sag vedrører dem, hvis de nogensinde har været i tvivl. 

Derudover bruger man i indslaget greb som at bruge børn fra 4. klasse til at fortælle, hvad de 

tænker om radikalisering, noget som taler direkte af målgruppen til målgruppen.  

 

4.5 Ansvar og udfordringer i at formidle til børn 
Det er klart, at der følger en række forpligtelser og ansvar med, når man rapporterer til børn i 

alderen 8-12 år, som er en ekstra sårbar gruppe og kræver en del mere pædagogisk formidling 

end eksempelvis nyheder for voksne. 

Ifølge Nils Stokke er det en del af NRK’s samfundsopgave at lave nyheder for børn. 

Men hvad indebærer det egentlig at lave nyheder for børn? Nils Stokke svarer følgende: 

 

Er det bare dyrenyheter og tøys og fjas eller er det hard news og siste utviklingen i 
krigen i Syria. Og vi så jo eksempler på de kanaler rundt i Europa som har nyheter, en 
veldig stor spredning der. Det var ikke gitt at vi endte opp med det vi gjorde i Super. 
Men vi mente veldig tidlig at med nyheter for barn, er hovedordet nyheter. Og da 
gjelder aktualitetsprinsippet veldig høyt (Stokke, 03.09.18).  

 

Han fortæller yderligere, at børn er meget illoyale som mediebrugere, og derfor må man være 

tilstede der, hvor de er på Snapchat, Instagram og i webplayeren. Men det er en svær balance, 

erkender Stokke: 

 

Vi må tvinge det inn der (på sociale medier, red.), samtidig kan du ikke ha fullstendig 
knefall og bare lage tullenyheter om kjendiser som ingen bryr seg om, eller som barn 
bryr seg om, men som ikke har noen nyhetsverdi. Så det gjør det jo ekstra vanskelig 
tenker jeg og med all formidling til barn, og særlig med nyheter som fort blir veldig 
alvorlig og viktig og som er da kjempevanskelig å lage til barna i dag. 

 

Projektleder i SVT Lilla Aktuellt, Lowe Östberg, påpeger, at det er et stort ansvar at bære på 

sine skuldre at lave nyheder til børn. Det gælder både i forhold til at opfordre målgruppen til 

at tale med en voksen om svære nyheder og at fravælge at vise for ubehagelige historier.  

 

Det er et stort ansvar. Vi er ikke psykologer eller terapeuter, så vi kan ikke tage hele 
ansvaret for, hvad som sker med de historier, vi rapporterer. Vi ved, at vi ihvertfald 
må fortælle til målgruppen, om du føler dig urolig eller ked af det efter det her, så 
opfordrer vi dig til at snakke med nogen. Vores ansvar slutter der. Vi har et stort 
ansvar når det gælder ikke at vise for ubehagelige historier. Et stort ansvar for også 
ikke at være komplicerede eller svære. Vi har utrolig høj troværdighed. Det er blevet 
målt,at folk stoler meget på det, vi siger. Det gør at vi hele tiden må veje det, vi 
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rapporterer udfra hvordan de opfatter det her. Vi bør kunne berette om stort set hvad 
som helst, og det må vi tænke på hele tiden (Östberg, 17.09.18).  

 

Han uddyber, at SVT Lilla Aktuellt derudover har et stort ansvar for at formidle nyheder som 

er altoverskyggende for målgruppen  

 

Det er også et stort ansvar at tage hånd om store nyheder som har en stor 
gennemslagskraft i vores målgruppe og vækker mange følelser, der har vi også et stort 
ansvar for at tage hånd om dem (Östberg, 17.09.18).  

 

Östberg fortæller yderligere, at de på redaktionen hver dag har diskussioner om, hvilke 

nyheder de bør bringe eller ikke bringe. Det er en vedvarende og vigtig diskussion, siger han.  

 

Hos DR Ultra Nyt siger Tommy Zwicky, at det er at stort ansvar at formidle nyheder til børn, 

fordi børn stoler på det, DR Ultra Nyt fortæller dem.  

 

Børn i DR Ultras målgruppe er meget autoritetstro, så de tror på det man siger. De har 
ikke udviklet bullshit-filtret endnu i forhold til medier. Vi (voksne, red.) kan godt høre 
nogle ting og tænke; «Kan det nu passe?» og vi har vores egen interne kritiker, som 
kan sortere det værste fra. Det har børnene ikke. Hvis vi fortæller det i Ultra Nyt, så er 
det sådan det er. Og det er virkelig et ansvar, som man skal være sig voksent, så skal 
man også gøre sig umage med ikke at fortælle noget, der er forkert (Zwicky, 
12.09.18).  

 

Han fortæller, at hvis de har lavet en lille fejl i programmet, så må de bringe et dementi og 

rette fejlen, da det ellers vil svække DR Ultra Nyts troværdighed.  

 

I det øjeblik et barn oplever at det vi har sagt er forkert, så har vi ikke længere nogen 
værdi. Hvorfor skulle man så se det? Så er det lige pludselig bare underholdning. Hvis 
man ikke kan regne med det, man får at vide, så har vi ikke nogen værdi. Så derfor så 
er det et kæmpe ansvar at lave nyheder til børn (Zwicky, 12.09.18).  

 

Alle tre redaktører hævder, at det er et stort ansvar at formidle nyheder til børn og en 

udfordring i forhold til at give børnene det, de vil have i form af dyre- og kendisindhold 

kontra det journalisterne mener er vigtigt. Det kan være en svær balance i praksis, mener både 

Lowe Östberg og Nils Stokke. På den ene side ønsker man at fastholde børnenes interesse, 

hvilket i forvejen er svær i disse Youtube- og Netflixtider, men ikke gå i knæfald for 

udelukkende «soft news»-historier om dyr og kendisser. Børn er, som Nils Stokke 

understreger, meget illoyale mediebrugere og zapper hurtigt videre, hvis de mener, at 
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indholdet er kedeligt. Derfor er det en udfordring at producere nyheder til børn og en svær 

balance. Man prøver selvfølgelig at lave historier, som er relevante fra et børneperspektiv og 

forsøger at bruge børn som kilder, når man fortæller historier til børn.  

Tommy Zwicky pointerer derudover, at børn er meget autoritetstro, og at det derfor er  

vigtigt, at DR Ultra Nyt altid er faktuelle, fordi ellers mister de børnenes tillid. Lowe Östberg 

forklarer, at SVT Lilla Aktuellt har et stort ansvar for at formidle svære nyheder til en ung 

målgruppe, men at nyhedskanalens ansvar stopper der, hvor de opfordrer seerne til at tale med 

en voksen om det, som er svært.  

 

4.6 Redaktører: Børn som samfundsborgere bør tages 

seriøst 
Børns interesser skal afspejles i nyhedsformidlingen for børn. Nils Stokkes kollega, Hildri 

Gulliksen, udtaler, at NRK Supernytt skal vække samfundsengagement og skabe og rumme 

fremtidens nyhedsforbrugere. Hildri Gulliksen siger: 

 

Barn og voksne er interessert i forskjellige ting, og så er det sånn at ting som er viktige 
i barns liv ikke nødvendigvis blir stort og viktig og debattert og diskutert i et 
voksenunivers (Gulliksen, 05.09.18).  

 

Ifølge Hildri Gulliksen er det vigtigt at formidle nyheder til en ung målgruppe, fordi 

samfundsengagementet skal vækkes i en tidlig alder. Hun forklarer: 

 

Hvis vi vil ha et samfunn med folk som er opptatt av demokratiske prosesser eller 
samfunnsendringer eller det å bidra og delta og påvirke den verden som de vokser opp 
i eller den store verden for den saks skyld, så tror vi at det er lurt at vi begynner med 
de alleryngste. Det skal ikke være sånn at de lever i en egen boble i sus og dus og 
animasjon, til de på et eller annet tidspunkt skal begynne å engasjere seg (Gulliksen, 
05.09.18).  

 

I dagens mediebillede er det meget vigtigt at have en kritisk medieforståelse, fordi man skal 

sortere i store mængder indhold. I de senere år er der kommet en tendens til såkaldte fake 

news. Fake news eller falske nyheder er nyhedslignende historier som overlagt spreder 

propaganda, usandheder og lignende (Medietilsynet, 2018b). Falske nyheder har ofte samme 

format som normale nyhedshistorier og kan derfor være svære at dechifrere fra det øvrige 

nyhedsbillede og samtidig kan falske nyheder indeholde både falsk og ægte information 

(Medietilsynet, 2018b). Falske nyheder kan bruges til at sprede politiske budskaber eller som 
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clickbait for at tjene penge. Denne type historier bliver ofte delt på sociale medier. Derfor er 

det vigtigt at lære børn om kritisk medieforståelse allerede i skolealderen, så de er bevidste 

om at der findes en afsender bag budskabet og at modtageren har et ansvar for at vurdere det 

vedkommende bliver præsenteret for, for at forhindre spredningen af falske nyheder 

(Medietilsynet, 2018b).  

Gulliksen og Stokke siger begge, at det er vigtigt at bruge tid på de emner, som  

optager børn, fordi disse temaer ikke nødvendigvis behandles i et voksenunivers. Derfor er 

det vigtigt, at de bliver berørt i nyheder, hvor indholdet er tilpasset for børn som målgruppe. 

Som Hildri Gulliksen påpeger, handler det om at skabe samfundsengagerede borgere, som er 

optagede af de demokratiske processer allerede i en tidlig alder, så de ikke kommer til at leve 

i deres egen lille filterboble. Stokke understreger derudover, at det er vigtigt at give børn en 

kontekst og en forståelsesramme, fordi de opfanger nyheder overalt, og derfor er ekstra 

sårbare overfor den utryghed, de kan opleve, når de ser nyheder om voldsomme hændelser 

som eksempelvis terrorangreb.  

Gulliksens (2018) refleksioner omkring formålet med NRK Supernytt som en  

samfundsopgave er helt i tråd med de tanker, der lå bag stiftelsen af NRK Supernytt i 2007, 

og som er forankret i NRK’s public service-forpligtelser. Ifølge NRK’s egen formulering har 

“NRK Super som mål å være det sterkeste fellesskapet for alle barn i Norge” (NRK’s 

årsrapport 2017). Ifølge tal fra NRK’s årsrapport var NRK Super den mest sete TV-kanal 

blandt børn, selvom den generelle udvikling er, at børn ser mindre lineær TV (NRKs 

årsrapport, 2017).  

Ifølge Nils Stokke skabte man NRK Supernytt for at have en norsk pendant til  

Nickelodeon og Disney Channel med norsk indhold, som stadig var differentieret fra Barne-

TV. Dette er helt i tråd med Gulliksens betragtninger om, at de alleryngste samfundsborgere 

ikke blot skal leve i «sus og dus og animation» (Gulliksen, 05.09.18), men i højere grad 

dannes som nyhedsforbrugere og lære om de demokratiske processer i en tidlig alder 

Indenfor de seneste par år har fjernsynet gennemgået en form for «selvtillidskrise».  

Grænserne mellem underholdning og information, som altid har været svævende, udviskes nu 

helt, når det gælder fjernsynsindhold (Buckingham, 2000a, s. 35). Nyhederne er blevet mere 

tabloide på grund af presset fra faldende seertal samt øget konkurrence (Buckingham, 2000a, 

s. 35). Denne udvikling i nyhedsgenren præsenterer os med spørgsmål om, hvordan 

nyhedsproducenter kan opretholde seertallene, men samtidig forklare om begivenhederne på 

en passende måde (Buckingham 1997, s. 120; Buckingham, 2000a, s. 35). Dog medfører 

denne udvikling også mere grundlæggende spørgsmål om, hvordan TV-mediet anser seerne 
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som potentielle aktive, deltagende samfundsborgere i den demokratiske, offentlige sfære 

(Buckingham, 2000a, s. 35). Disse spørgsmål er især relevante for nyheder produceret 

specifikt for børn, fordi at mens voksne nyhedsbrugere ser det som deres samfundspligt at se 

nyheder, så føler børn ikke det samme ansvar for at holde sig orienteret via nyhederne. De 

skal underholdes og samtidig oplyses udfra deres eksisterende engagement og kulturelle 

erfaring (Buckingham, 2000a, s. 35).  

I denne kontekst er det især relevant at se på, hvilken type indhold børn vil se, og i  

hvilken grad journalisterne bør fodre denne efterspørgsel. Ifølge Lowe Östberg i SVT Lilla 

Aktuellt ønsker mange børn at få indhold omhandlende dyr, kendisser og verdensrommet, 

hvilket SVT Lilla Aktuellt forsøger at efterkomme til en vis grænse. Dog har de også en 

public service-forpligtelse, som indebærer at de dækker nyhedsstof fra Sverige samt 

udenrigsstof. Lowe Östberg fortæller dog, at da han startede på SVT Lilla Aktuellt, forsøgte 

han at lave nyheder i et tabloidt underholdningsformat, fordi han troede, at det var dét, 

målgruppen ville have. Men der tog han fejl.  

 

Da jeg begyndte her i 2006 troede jeg at man næsten skulle narre børn til at se 
nyheder, at man skulle gøre det sjovt. Men jeg har lært, at det ikke stemmer. Vi 
prøvede at lave et ikke så nyhedsagtigt program, men reaktionen var "det her er jo 
ikke nyheder, hvorfor skal jeg se på det?" Så vi flyttede det tilbage til nyhedsstudiet, 
og det ser meget ud som et nyhedsprogram. Jeg blev overrasket, for jeg troede det 
måtte føles meget yngre. Det skal stadig være nyheder, men for en yngre målgruppe. 
Ikke en voksen som forklarer nyheder på let svensk, men som faktisk taler direkte til 
dem på deres vilkår (Östberg, 17.09.18) 

 

Man skal altså ikke undervurdere børns interesse for nyheder eller nødvendigvis tro, at 

nyheder for børn skal fremstå som værende letbenet underholdning. Nyheder for børn skal 

tilpasses målgruppen og ikke blot være “voksennyheder” forklaret på et letforståeligt sprog. 

Historierne skal vinkles, så de passer til målgruppen og helst fortælles af børn som kilder til 

børn. Det er vigtigt, at man tager målgruppen alvorligt.  

Nils Stokke siger, at det handler om at finde nyhedshistorier, som vedrører børns  

hverdag helt konkret.  

 

Det finnes gode eksempler på nyhetssaker vinklet mot barn sånn som hvorvidt lærere 
må håndhilse på barn, og hvis de ikke håndhilser, kan de fortsette å jobbe der? Fordi 
det er ting som barna møter i sin egen hverdag. Og det gjelder veldig mye av det 
politiske saker, mange av de kan man jo vinkle til barn. Samtidig så må du jo ivareta 
det vesentlighetskriteriet og da, og ikke bare blåse opp tullesaker (Stokke, 03.09.18).  
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Netop derfor brugte NRK Supernytt i så vid udstrækning som muligt kilder på målgruppens 

egen alder til at sætte ord på det, som skete 22. juli i Oslo. Det kom særligt til udtryk i 

specialudsendelsen 21. august 2011, hvor man brugte børn som kilder i den bærende del af 

udsendelsen og fik dem til at beskrive, hvad terrorangrebet har betydet for dem og deres 

hverdag. Det gælder også for indslaget med søstrene Ingvild og Frida, som kunne have været 

storesøskende til målgruppen aldersmæssigt og derfor har en tilknytning til seerne, fordi 

mange kan have haft søskende, som var på Utøya 22. juli.  

 

4.7 Børn som mediebrugere 
Eftersom at det meste audiovisuelle indhold er skiftet til on-demand og er tilgængeligt, når 

som helst seerne ønsker at se det, har det ændret børnenes medievaner. Børn sorterer selv i, 

hvilket indhold de ønsker at se, og derfor er interessen for nyheder blevet en personlig 

beslutning om at opsøge nyheder, frem for blot at blive eksponeret for dem på et bestemt 

tidspunkt på dagen (Granbo, 2015, s. 4). Granbos argument står dog i kontrast til daværende 

redaktør i DR Ultra Nyt, Tommy Zwicky og NRK Supernytt-redaktør Nils Stokke, som 

ovenfor forklarede, at behovet for specialiserede nyheder for børn opstod netop fordi børn 

blev tæppebombet med nyheder, som var umulig ikke at opfange i en vis grænse. De 

argumenterer altså i modsætning til Granbo (2015), at man i dagens nyhedsbillede ikke kan 

undgå nyheder helt, hvorimod Granbo pointerer, at interessen for nyheder er blevet mere en 

personlig beslutning.  

Jeg mener, at begge argumenter kan eksistere side om side. At et hyppigt forbrug af  

nyheder er en beslutning, som træffes på baggrund af personlig interesse, som Granbo 

pointerer, er et validt argument, fordi børn som interesserer sig for nyheder nødvendigvis vil 

opsøge indholdet mere proaktivt end dem som ikke har interesse for nyheder. På den anden 

side mener jeg også, at man kan argumentere for, at dem som muligvis ikke interesserer sig 

for nyheder i ligeså høj grad, eller som ihvertfald ikke opsøger dem aktivt, ikke kan isolere sig 

helt fra nyhederne, sådan som redaktørerne i henholdsvis DR Ultra Nyt og NRK Supernytt 

argumenterer for. Det handler i høj grad for nyhedsproducenterne om at være til stede på de 

platforme, som børnene bruger og forstå mekanismernne som ligger bag børns medieforbrug 

og formidle nyheder på deres præmisser. Med nyhedskanaler som sender nyheder i døgnets 

24 timer samt public service-nyheder og det overvældende flow af nyheder, som konstant 

dukker op i Facebooks algoritmer, kan man ikke gemme sig for nyhederne. Men man kan 

vælge dem til og fra til en vis grad, baseret på ens egene personlige nyhedshungren.  
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Fordi børn er blevet mere sofistikerede mediebrugere når det gælder onlineindhold,  

stiller det også højere krav til journalisterne. Det vil sige, at kvaliteten på online nyheder bør 

tilstræbes at være ligeså god som på TV. Børn forventer at blive taget seriøst, og derfor kan 

ikke bare nøjes med at kopiere voksennyhederne, udtaler en af Granbos informanter (Granbo, 

2015, s. 7). 

Det Granbo (2015) påpeger er, at børn er blevet mere komplekse som mediebrugere,  

og derfor bør de ansvarlige producenter af medieindhold for børn tage deres opgave alvorligt 

og faktisk lave indhold, som børnene har interesse i. Det er en stor udfordring, fordi børn er 

hurtige til at zappe videre til en anden platform, hvis de keder sig.  

Tommy Zwicky som var redaktør på DR Ultra Nyt i 2015, forklarer at det som 

definerer børn som nyhedsforbrugere primært er én ting: nysgerrighed:  

 

Børn er typisk er meget nysgerrige. Børn vil rigtig gerne vide, hvad der foregår ude i 
verden. Børn vil meget gerne accepteres i alle sammenhænge, kan man sige. Og 
mange af de sammenhænge handler jo om viden, om at kunne deltage i en samtale 
eller en diskussion om det så er i skolen eller derhjemme over spisebordet, så vil man 
gerne kunne være med. (Zwicky, 12.09.18).  

 

Ifølge Lowe Östberg er SVT Lilla Aktuellts målgruppe meget optaget af at få præcis og 

faktuel information: 

 

De fleste børn vi møder er ganske videbegærlige. De vil have præcis information. De 
vil ikke have at vi siger lidt svævende at der var noget ubehageligt som skete. De vil 
vide hvad i detaljer, ligesom de forventer at voksennyhederne rapporterer. Jeg vil sige, 
at når man sammenligner børn og voksne når det gælder nyheder, så er børn meget 
mere engagerede (...) Men vi ved også, at der er mange som vi ikke når ud til. Som 
måske lever lidt i skyggen af det, vi gør. Som måske ikke ser så meget nyheder 
derhjemme eller læser aviser, måske ikke diskuterer så meget (Östberg, 17.09.18).  

 

Ifølge Zwicky og Östberg er børn som nyhedsbrugere meget nysgerrige og videbegærlige og 

kræver samtidig at få præcis og faktuel information fra nyhedskilderne. De ønsker også at 

kunne deltage i samtalen rundt om spisebordet eksempelvis, derfor har de krav på tilpassede 

nyheder, der matcher deres refleksionsniveau. Det er altså ikke nødvendigt at sugarcoate 

nyhederne eller udelade information, når man rapporterer til børn. De vil vide præcis, hvor 

mange civile, der har mistet livet i et givent terrorangreb eller andre tragiske hændelser 

eksempelvis.  

Ifølge Granbo (2015, s. 10) har unge mennesker og deres forældre en tendens til  
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særligt at værdsætte nyheder for børn i perioder med kriser, konflikt eller fare, netop fordi 

medierne giver en mulighed for forklaring og forståelse. Det giver en grad af tryghed. 

Nils Stokke fra NRK Supernytt kan nikke genkendende til det stigende pres for at  

producere kvalitetsindhold til de kræsne, unge mediebrugere, som har tendens til at zappe 

videre i medielandskabet, hvis de finder det pågældende program uinteressant: 

 

Barn er de mest illojale mediebrukerne som finnes. Moren min ser på NRK uansett, 
også når det er prøvebilde, for det kommer tilbake. Hun zapper aldri over til TV2. De 
barna som vi hadde på Super, brydde seg jo egentlig ikke om Super. Hvis det ikke var 
noe bra der, så bytta de kanal. Som gjorde det kjempeskummelt å lage barnekanal, 
fordi du må lage bra ting. Du kan ikke bare lage noe, som du selv syns er viktig, du må 
lage noe barna liker. Og det samme gjelder jo nyheter (Stokke, 03.09.2018).  

 

Børn bruger sociale medier på en meget sofistikeret måde og har multimediale samtaler med 

hinanden. Det siger redaktør i BBC Newsround, James Lewis, i et interview med Granbo 

(Granbo, 2015, s. 4). Børn er med andre ord online som aldrig før set i tidligere generationer 

af børn, og det stiller højere krav til nyhedsorganisationerne. Granbo rejser spørgsmålet om, 

hvorvidt der i det hele taget stadig er behov for 15 minutters daglige nyhedsudsendelser for 

børn, når denne målgruppe har tusind andre valgmuligheder, når det gælder nyhedskilder 

(Granbo, 2015, s. 4). Ifølge det norske Medietilsyns rapport (2018a) er sociale medier den 

mest benyttede kilde til nyheder blandt børn og unge, hvor cirka halvdelen af de adspurgte ser 

nyheder på sociale medier (Medietilsynet, 2018a, s. 3). Derudover er NRK Supernytt 

populært blandt de 9-12 årige, hvor cirka en tredjedel ser det dagligt og en tredjedel ser det 

hver uge (Medietilsynet, 2018a, s. 3). Derudover ser man en stigning i brugen af netaviser 

proportionalt med stigende alder. Kurven over daglig brug af sociale medier som 

nyhedskilder øger voldsomt fra 9 til 12 år, hvorefter det udjævner sig (Medietilsynet, 2018a, 

s. 3).  

I lighed med Granbo (2015) betragtninger om børn som nyhedsbrugere understreger  

Gulliksen, at det er hos børn, man bedst forudsiger, hvad der kommer til at blive populært i 

mediebilledet i fremtiden også hos de voksne mediebrugere.   

 

Barn som mediebrukere generelt er først ute med å ta i bruk ny teknologi eller 
ihvertfall blant de første for eksempel på streaming. Det er jo lenge siden at barn tippet 
50/50 på streaming og lineær TV. Vi er ikke i nærheten av det på voksenpublikummet. 
Så unger er kjapt ute, vi sier gjerne at de er først i toget, så det betyr for oss som et 
produktionshus for barn, at vi må eksperimentere, hele tiden være ute etter hva er det 
nå som gjelder, hvordan er det nå, hvordan kan vi møte det, hvordan kan vi være helt i 
front der. Det som det betyr for resten av NRK er at man kan jo se litt hvordan barn 
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endrer vaner og tenke at det kommer til å også skje med voksne etterhvert. Så barna 
viser vei på mange måter (Gulliksen, 05.09.18).  

 

Ifølge DR’s Medieforsknings rapport «Medieudviklingen 2018», er «de selvbestemmede 

børn» fra 9-14 år stadig præget af deres families medieforbrug, men mere selvstændige efter 

introduktionen af smartphones (DR Medieforskning, 2018, s. 23). Derudover ser man store 

forskelle på kønnenes medieforbrug, hvor pigerne er mere optagede af det sociale, mens 

drengene bruger mere tid på gaming og spil (DR Medieforskning, 2018, s. 23).  

I den svenske rapport «Ungar och medier» publiceret af Statens Medieråd (2017)  

svarer 66 % af respondenterne mellem 9-12 år, at de ser nyheder dagligt, hvor piger er 

repræsenteret 5 % mere end drengene (Statens Medieråd, 2017, s. 38). De 9-12-årige ser 

hyppigst nyheder på TV (22 %), mens 11 % får deres nyheder på mobilen, mens blot 5 % får 

deres nyhedsfix på computeren (Statens Medieråd, 2017, s. 39).  

Som Hildri Gulliksen pointerer, skal børns medievaner tages alvorligt, fordi de sådan  

som jeg forstår det, er med til at tegne et billede af fremtidens tendenser indenfor mediebrug, 

og hvilke platforme fremtidens medieforbrugere vil benytte for at få indhold. Børn ser ifølge 

Hildri Gulliksen ligeså meget TV på internettet som lineær TV. Et andet element, som den 

yngre generation har taget til sig er brugen af tablets, som er mere udbredt blandt børn end 

voksne (DR Medieforskning, 2018, s. 22).  

I et interview foretaget af Granbo (2015) siger BBC Newsround-producer Sunita  

Bhatti, at fordi børn er blevet mere sofistikerede brugere online, er de nødt til at gøre sig 

endnu mere umage end før. Hun siger: 

 

Children spend more time online than in the past, so the quality needs to be as good as 
on TV. Children expect being taken seriously; you cannot just copy/paste adult news 
items (Granbo, 2015, s. 7).  

 

Som Nils Stokke forklarer, så er den generation som NRK Supernytts målgruppe tilhører, en 

generation af illoyale, zappende mediebrugere, som hurtigt er videre til den næste platform 

eller kanal, hvis programmerne bliver for kedeligt eller for uvedkommende. Børn er kræsne 

og derfor bør deres præferencer tages alvorligt, hvis man vil have gavn af dem som brugere.  
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4.8 Børn som nyhedskilder i terrordækningen 
Fælles for både Tommy Zwicky i DR og Nils Stokke i NRK er, at de anerkender, at det er helt 

umuligt for målgruppen at undgå at opfange nyheder på den ene eller den anden platform i 

dagens mediebillede. I ‘gamle dage’ kunne man blot vælge at slukke for TV-avisen eller 

undlade at læse avisen, men i dag bliver børn tæppebombet med nyheder på sociale medier 

oveni de mange avisforsider og TV-nyheder, som de eksponeres for hver dag. Det er ganske 

enkelt ikke muligt at isolere sig helt fra nyhedsbilledet, uanset hvor meget man prøver, lyder 

argumentet fra redaktørsiden. Dog kan man som jeg har beskrevet ovenfor også argumentere 

for det modsatte. Jeg mener som sagt, at argumenterne på begge sider kan retfærdiggøres, 

fordi børn på den ene side får nyheder serveret på alle kanaler, og nyheder derfor er næsten 

umulige at undgå i dagens mediebillede. Derimod defineres omfanget af deres nyhedsforbrug 

af personlig interesse for eksempelvis samfundsforhold og politik. Altså kan de to pointer 

anses i forlængelse af hinanden istedet for modstridende argumenter. Hvis vi følger 

redakørernes påstand om, at man ikke kan undgå at opfange nyhederne fra «det voksne 

nyhedsbillede» er det helt afgørende, at der findes nyhedskilder som tager hensyn til 

målgruppens vidensniveau og sørger for at sætte ting i kontekst.  

Ifølge Lowe Östberg handler det også om at lave indhold på børnenes præmisser på  

et niveau som er let at forstå uden at man taler ned til målgruppen:  

 

Vi ved, at børn i andre medier og i ‘voksennyhedsmedier’ er meget 
underrepræsenterede, der kommer de ikke til orde og de synes ofte ikke. Hvis de er 
synlige, så er det ofte for at illustrere et problem. Det handler meget sjældent om deres 
spørgsmål og på deres vilkår. Vi er et program, som de kan spejle sig i. Det er deres 
spørgsmål, vi tager alvorligt (Östberg, 17.09.18).  

 

SVT Lilla Aktuellt har en app, som hedder Mixat, hvor børn kan chatte og stille spørgsmål 

om diverse emner, hvoraf nogen bliver valgt ud og taget op i nyhedsudsendelsen.  

Tommy Zwicky forklarer, at det er vigtigt at anerkende, at børn er eksperter i at være  

Børn, og derfor bør man bruge dem som nyhedskilder i så vid udstrækning som muligt og 

sætte ting i kontekst. Det vil sige, at man interviewer børn om det at være barn og bruger altså 

børn i målgruppens egen alder, 8-12 år, for at illustrere en aktuel pointe eller vinkel: 

 

Børn skal bare være børn. Det er jo vigtigt. Børn er jo eksperter i at være børn, men 
ikke nødvendigvis eksperter i så meget andet. Så det handler om, hvordan har de det, 
hvad tænker de, hvad forstår de, og hvad forstår de ikke (Zwicky, 12.09.18).  
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Det som er SVT Lilla Aktuellts og DR Ultra Nyts mission er blandt andet at synliggøre børn 

som nyhedskilder, i stedet for at børn udelukkende bruges som kilder for at illustrere et 

problem eller en form for stereotyp fremstilling. Nils Stokke fra NRK Supernytt illustrerer 

denne pointe ved at give et eksempel med dækningen af krigen i Syrien. Hvor NRK’s 

Mellemøsten-korrespondent Sissel Wold ville vælge en godt voksen kilde til sin reportage, 

vælger man i NRK Supers dokumentarredaktion at tale med et syrisk barn om, hvordan 

vedkommende oplever krigen på egen krop, forklarer Nils Stokke:  

 

Det gir jo nødvendigvis et annet blikk inn i Syria-konflikten om du følger en 10-åring 
enn en 50-åring, men den føles viktigere og mer relevant for et barn (Stokke, 03.09. 
18).  

 

Nils Stokke uddyber yderligere: 

 

Og så føler en 10-åring mere nærhet til en 10-åring som forteller enn til en voksen som 
snakker. 
 

For Hildri Gulliksen, nuværende redaktør og daværende redaktionschef i NRK, er det 

ligeledes vigtigt at afspejle børns interesser og anerkende, at disse afviger fra voksnes 

interessefelter. Børns interesser bør tages alvorligt og sættes i kontekst. Hun forklarer: 

 

Vi skal reflektere barns liv og gi identifikasjon til barn. Vi bør hjelpe barn til å bli 
engasjerte i det som handler om deres egen hverdag og det samfunn de er en del av og 
skolehverdagen deres. Vi skal speile barnas univers og være opptatt av det barna er 
opptatt av. Vi bør hjelpe barn til å forstå, og det går rett inn i det med 22. juli også, at 
det er så veldig mye som foregår ute i verden som på en eller annen måte enten angår 
barn eller kan komme til å angå eller burde angå barn. Som barn burde ha kunnskap 
om, så det å tilrettelegge informasjon ut fra det kunnskapsnivå barn har og det 
refleksionsnivå de er på Det gjør at det er mulig for dem å forstå og engasjere seg i det 
(Gulliksen, 05.09.18). 

 

På samme måde som Lowe Östberg i SVT Lilla Aktuellt ønsker Hildri Gulliksen at give børn 

en forståelsesramme for de ting, som sker i nyhedsbilledet på deres kundskabsniveau. 

Derudover skal nyheder for børn afspejle deres univers og interesser på en måde, som er 

tilrettelagt for målgruppens vidensspektrum og refleksionsniveau. Hildri Gulliksen uddyber: 

 

Barn skal høres og synes og ha en plass i media. Vi sier gjerne at en sånn plass i media 
betyr også at man har en verdi. Ikke bare for seg selv, men også overfor for andre 
befolkningsgrupper i samfunnet. Det at barns stemmer høres, at de får si sin mening, 
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og at det de er opptatt av blir reflektert ikke bare hos oss men også i andre kanaler er 
det grunnleggende viktig for barn og for mennesker rett og slett (Gulliksen, 05.09.18). 

 

Princippet om at bruge børn som kilder gælder for både SVT Lilla Aktuellt, DR Ultra Nyt og 

NRK Supernytt og bliver anvendt i praksis i deres nyhedsudsendelser. Det man får ud af at 

fortælle nyheder til børn med andre børn som nyhedskilder er, at seerne kan genkende sig selv 

i nyhedsbilledet og relatere til de historier, som fortælles i nyhederne på en mere ukompliceret 

måde. Børn er vigtige som nyhedskilder, fordi der skal tages alvorligt som unge 

samfundsborgere, og derfor bør man vække deres engagement i en ung alder. Det gør man 

blandt andet ved at give dem nyhedskilder i deres egen aldersgruppe, de kan spejle sig og 

genkende sig selv i og dermed gøre nyhederne vedrørende for dem og knap så abstrakte som 

de øvrige nyheder kan være.  

Helt konkret i forhold til terrordækningen bragte NRK Supernytt den 21. august 2011 en  

række indslag, hvor børn medvirkede som kilder. Man talte blandt andet med to søstre, som 

havde været på Utøya 22. juli. DR Ultra talte med børn i en skoleklasse på Østerbro efter 

angrebet på Krudttønden i København, mens SVT Lilla Aktuellt bragte et indslag om en 

række børns egne reaktioner efter at have været vidne til terrorangrebet i Stockholm.  

 

4.9 At forklare og forståeliggøre 
Et eksempel på at sætte ting i en bredere kontekst og sætte ting i sammenhæng er DR Ultra 

Nyts indslag, “Hvad er terrror?”, som er et delelement i udsendelsen den 16. februar. Her 

forklares det blandt andet, at der på Krudttønden, hvor terroristen skød og dræbte en mand, 

blev afholdt et møde om ytringsfrihed. Her diskuterede man blandt andet angrebet på Charlie 

Hebdo i Frankrig. På den måde får målgruppen en forklaring på en mulig 

årsagssammenhæng. Terrorekspert Birthe Hansen ved Københavns Universitet forklarer, at 

gerningsmanden muligvis kan være inspireret af hændelserne i Paris. På den måde kan 

målgruppen danne sig et helhedsbillede af sagens omfang og globale sammenhæng med andre 

terrorangreb. Et andet konkret eksempel på en måde at sætte ting i kontekst på fra samme 

indslag er DR Ultra Nyts korte forklaring på Israel-Palæstinakonflikten malet med en bred 

pensel. Forklaringen består i at nævne, at gerningsmanden har palæstinensisk baggrund og 

illustreres af en grafik af gruppe jøder på den ene side og en gruppe muslimer på den anden 

side flankeret af en speak, som forklarer, at en del i de to grupper er uvenner. Dette følges op 

af en grafik af Vestbredden. Det forklares yderligere i speaken, at denne konflikt kan være 

motivet bag angrebet Omar el-Husseins angreb på synagogen i København. Det er 
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selvfølgelig en simplificering af en meget kompliceret konflikt, men alligevel et godt 

eksempel på, hvordan en nyhedsudsendelse for børn kan bidrage til at give en kontekst og 

forståelse på målgruppens præmisser. Samme indslag forklarer, hvad terror er ved at bruge 

terroreksperten Birthe Hansen til at forklare hvad begrebet terror indebærer på en letforståelig 

og pædagogisk måde. Hun påpeger, at terror er når man rammer civile mål for at fremme et 

budskab. Det kan diskuteres om begrebet «civil» kan forstås af en 8-årig, men udover det er 

forklaringen lettilgængelig og har et lavt lixtal7.  

Hos svenske SVT Lilla Aktuellt sætter man ligeledes terrorangrebet i kontekst ved at  

forklare, hvad terror er i indslaget tirsdag den 11. april. Dette gøres af en journalist i en speak 

istedet for at interviewe en ekspert, ligesom DR Ultra Nyt eksempelvis gjorde. Her sætter man 

angrebet i kontekst ved at sammenligne angrebet i Stockholm med terrorangrebet i London, 

som skete et par uger tidligere. På den måde ser SVT Lilla Aktuellt udover egne landegrænser 

og sætter angrebet i en større sammenhæng samtidig med, at de forklarer, hvad ordet ‘terror’ 

egentlig betyder.  

Hvis vi retter blikket mod norske NRK, finder vi også eksempler på definering af  

kontekst og årsagssammenhænge. Specialpædagog Jon-Håkon Schultz lægger i ét af de 

indledende interviews, NRK Supernytt foretog, at Anders Behring Breivik, som stod bag 

angrebet i Oslo 22. juli er en mand, der har såkaldte “tankesygdomme” (NRK Supernytt, 

23.07.11). Jon-Håkon Schultz forklarer det således: 

 

Man er veldig syk og tankene fungerer ikke slik som de skal. Man er psykisk syk på 
en alvorlig måte og det er veldig sjeldent. (NRK Supernytt, 23. juli 2011) 

 

På den måde får specialpædagogen både sat hændelsen i kontekst ved at forklare, at Anders 

Behring Breivik var psykisk syg og samtidig pointere at det er sjældent folk bliver syge i 

samme grad, at de begår en sådan forbrydelse. Dette har til hensigt at bidrage til en øget 

følelse af tryghed hos målgruppen som er essentiel for nyheder for børns eksistensberettigelse 

og generelle samfundsfunktion.  

Et andet eksempel, fra NRK og 22. juli-dækningen, i forhold til at sætte komplicerede  

emner i en kontekst som børn kan forstå, er i specialudsendelsen, som blev sendt på NRK 

Supernytt 21. august 2011 i forbindelse med skolestart. På samme måde som DR Ultra Nyt 

havde et delelement i indslaget, som forklarer hvorfor man kalder angrebet for terror, 

                                                
7 “Lixtal” er en forkortelse for “læsbarhedsindeks” og er en skala som indikerer tekstens læsbarhed. Det regnes 
ud via det gennemsnitlige antal ord per helsætning plus procentdelen af lange ord. Jo højere lixtallet er, jo 
sværere regnes teksten at læse.  
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forklarer NRK Supernytt her baggrunden for Anders Behring Breiviks handlinger, og hvorfor 

det anses som værende terror. Værten forklarer indledningsvis at gerningsmanden var uenig 

med de folk som styrer landet og ville forandre Norge ved at bruge vold (NRK Supernytt, 21. 

august 2011). Martin Bernsen fra Politiets sikkerhetstjeneste forklarer det således: 

 

En terrorist ønsker å oppnå et politisk mål ved hjelp av vold. De bruker vold for 
eksempel å skade eller drepe andre mennesker for å få det som de vil (NRK Supernytt, 
21. august, 2011).  

 

Speaken fortsætter med at forklare baggrunden for gerningsmandens handlinger således: 

 

32-åringen som gikk til angrep på Norge var uenige med noen av de som bestemmer 
her i landet, nemlig Arbeiderpartiet. Bomben ble sprengt utenfor kontoret til 
statsministeren og de som var på Utøya var medlem av AUF som er ungdomsklubben 
til Arbeiderpartiet. Gjerningsmannen ville oppnå noe, sier Bernsen (NRK Supernytt, 
21. august 2011).  

 

Bernsen forklarer yderligere, at Breivik ville have et nyt Norge, og at han kunne have brugt 

sine meninger til at udtrykke dette, hvilket ville have været helt lovligt. Men han valgte at 

bombe og dræbe mange mennesker, derfor kalder man det terror (NRK Supernytt, 21. august 

2011). NRK Supernytt viser efterfølgende en grafik af Anders Behring Breiviks 1500 siders 

lange manifest og forklarer, at der blandt andet står, hvilket slags land han ønsker, at Norge 

skal være, og som han publicerede kort før angrebet.  

Ovenstående er et eksempel på, at man forklarer og forenkler elementer fra det øvrige  

nyhedsbillede som eksempelvis Breiviks politiske manifest, som danner en del af baggrunden 

for, at angrebet kaldes terror. Det er et vigtigt komponent i historiefortællingen om det værste 

angreb på Norge siden Anden Verdenskrig, og derfor skal det også forklares for målgruppen 

på en måde, som gør at de forstår det.  

 

4.10 Hvilke tematikker indenfor katastrofenyheder vælger 

man fra og til? 
Det er en svær balancegang at udvælge,, hvilke krise- og katastrofenyheder man skal dække for 

børn. Flere redaktører og redaktionschefer i skandinaviske nyhedsmedier for børn arbejder ud 

fra strategien «jo større en nyhed er, jo vigtigere er det, at det bliver dækket for børn» 

(Gulliksen, 05.09.18; Stokke, 03.09.18). Men hvordan definerer man egentlig en «stor nyhed»? 
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Og hvilke andre nyhedskriterier spiller ind i forhold til udvælgelsen af katastrofenyheder for 

børn? Et vigtigt nøglebegreb her er identifikationskriteriet. Nils Stokke (2018) nævner et 

eksempel med en naturkatastrofe i Bangladesh med 10.000 døde. Det er uden tvivl en stor sag, 

men ikke nødvendigvis en sag, som bør dækkes for en målgruppe i alderen 8-12 år: 

 

Jeg tror ikke bare du kan si til en 8-åring at “10.000 barn døde i Bangladesh i går” 
uten noe mer. Det ville man gjort på Dagsrevyen. Det ville ikke fungert på Supernytt, 
det ville vært galskap å gjøre. Så da må du ihvertfall sette det i en større sammenheng 
og forklare mer rundt og tiltak, og det er jo en enorm sak. Og så igjen tenk: skaper du 
frykt her, er den begrunnet, har den noe å si for norske barns hverdag. Samtidig har 
man jo et veldig ansvar for å forklare hvordan verden rundt er. Det viser jo hvor 
ekstremt komplisert det her er da, og at det ikke alltid er kriser rundt i verden som er 
de sakene med størst nyhetsverdi. Men hvis barna snakker om det i skolen dagen etter, 
så bør man snakke om det (Stokke, 03.09.18).  

 
Nils Stokke mener altså, at fordi Bangladesh ligger fjernt for børn i alderen 8 til 12 år, så bør 

man overvejer om det er en sag, man skal give plads til i en 10 minutters nyhedsudsendelse. 

Og en sag om en naturkatastrofe i Bangladesh ville kræve meget plads, fordi man som Nils 

Stokke nævner ovenfor ikke blot kan rapportere om, at det er sket, ligesom man ville have 

gjort i de øvrige nyheder. Man er nødt til at komme hele vejen rundt om emnet (Stokke, 

03.09.18). 

 

Tommy Zwicky fra DR Ultra Nyt fremhæver enkeltstående hændelser som for eksempel 

biluheld eller antallet af døde i en krig, som eksempler på katastrofenyheder, som kanalen 

fravælger at dække: 

 

Hver dag vil du læse i aviserne om nogen, der har kørt sig selv ihjel et eller andet sted, 
hvad i alverden skal vi fortælle om det for? Det kan godt være, vi laver en større ting 
om trafiksikkerhed, men sådan løbende deathcount over biluheld eller i en given krig, 
det holder vi os fra. Det skal løftes op på et højere niveau. Vi fortæller først om det, 
når vi ved noget om det (Zwicky, 12.09.18). 

 

Hos SVT Lilla Aktuellt mener man ligeledes, at krig og katastrofer ude i verden kan være 

svære for børn at forholde sig til. Samtidig er det vigtigt for børn og unge at orientere sig om 

udenrigsstof. Det er en svær balance, mener projektleder Lowe Östberg: 

 

Jeg tror måske at lige når det gælder konflikter og krig ude i verden, så er vi mere 
sparsomme og vælger måske ikke at fortælle om det. Men samtidig så bliver vi lidt 
bekymrede over, at vi ikke fortæller om, hvordan det står til i en del områder i verden. 
Nogen gange kan vi komme i tanker om, at vi kun har snakket om USA. Vi har glemt 
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Asien og Afrika og jeg mener ... så vi kommer nogen gange på, at vi burde fortælle 
mere ude i verden (Östberg, 17.09.18).  

 

De ovenstående refleksioner viser, at der er en hårfin balance mellem at dække udenrigsstof 

og katastrofenyheder for en ung målgruppe og samtidig bidrage til at skabe trygge børn. 

Selvom eksempelvis en naturkatastrofe i Bangladesh er relevant at fortælle om i nyheder for 

voksne, er det tilsvarende sværere for børn at forholde sig til og kan i stedet bidrage til, at de 

føler en øget utryghed. Hos DR Ultra Nyt holder man sig fra blot at liste op, hvor mange 

mennesker der er døde i trafikken eller i en vilkårlig krig, men ønsker i stedet at løfte det op 

på et højere niveau og sætte ting i kontekst. Essensen for Nils Stokke i NRK Supernytt var at 

skabe tryghed hos målgruppen, men samtidig berette om, hvad der sker ude i verden. En 

balance som kan være meget svær at ramme. Han vælger altså nyhedshistorier udfra, om de 

helt lavpraktisk har relevans for norske børns hverdag, og hvorvidt de skaber frygt. Det er 

ikke alle kriser rundt om i verden som har lige stor nyhedsværdi, men hvis det er noget, som 

børnene snakker om i skolen dagen efter, så er det noget NRK Supernytt bør dække, mener 

Nils Stokke (Stokke, 03.09.18). Hos SVT Lilla Aktuellt føler Lowe Östbger ofte, at visse 

verdensdele som for eksempel USA bliver dækket oftere end for eksempel Afrika og Asien, 

hvilket han mener kan være problematisk. Men samtidig er nærhedsprincippet væsentligt, når 

det gælder, hvilke katastrofenyheder man vælger at formidle til børn. Hvis det er noget, som 

sker tæt på, er det sværere at undgå at fortælle om, end hændelser som sker ude i verden.  

Nærhedsprincippet har utvivlsomt også været afgørende i de tre skandinaviske  

nyhedsprogrammers valg om at dække terrorangrebene i de tre respektive skandinaviske 

lande. I ingen af tilfældene var der nogen som helst tvivl om, at dette var noget man burde 

dække for børn. Kriterierne for at være en “stor nyhed” som Hildri Gulliksen formulerede det, 

er opfyldt på alle parametre og ikke mindst på nærheds-/identifikationskriteriet. Nyhederne 

var mættet af billeder fra angrebene i henholdsvis Sverige, Norge og Danmark, og dermed var 

det umuligt for målgruppen at undgå at opfange, at der var sket noget yderst alvorligt. Netop 

derfor er det vigtigt at forklare baggrunden for hændelserne på en skånsom måde til 

målgruppen, fordi også de er demokratiske samfundsborgere med krav på at vide, hvad der 

foregår i demokratiet, de lever og vokser op i.  
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4.11 Breaking news er ikke for børn  
Fælles for de tre skandinaviske nyhedsmedier for børn er det fraværende behov for at være 

først ude med nyheden. I stedet skal man afvente fakta og først rapportere om begivenheden, 

når der er nok stof til at fortælle om det på en meningsfuld måde. Nyheder for børn bør ikke 

blot give information om en hændelse, men også viden om hvorfor hændelsen sker og dermed 

bidrage til børns lærdom. (Granbo, 2015, s. 11).  

Tommy Zwicky fra Danmarks Radio illustrerer denne pointe ved at forklare, at man  

hos DR Ultra Nyt undlod at fortælle om Malaysian Airlines-flyet som forsvandt, simpelthen 

fordi man ikke havde nok informationer om historien: 

 

Vi fortæller først om det, når vi ved noget om det. Hvis vi bare kan sige 'vi ved heller 
ikke noget' ligesom alle de andre har fortalt, hvad er så formålet med det? Men den 
slog vi os en lillebitte smule på engang, da et fly forsvandt over Asien et eller andet 
sted. Vi gik ikke ind i det, fordi vi var sådan lidt 'vi går ikke ind i den i dag, fordi 
måske imorgen ved de noget mere'. Næste dag vidste de heller ikke noget, og så vidste 
de heller ikke noget. Og det endte jo med, at der var gået 14 dage, hvor vi ikke havde 
fortalt noget om det her på trods af, at alle andre talte om det (Zwicky, 12.09.18).  

 

Også hos SVT Lilla Aktuellt har man et princip om, at det ikke gælder om at være først ude 

med en historie, når det gælder nyheder for børn. Det forklarer Lowe Östberg: 

 

Vi har som policy, at vi ikke behøver at være først med, hvad der er sket. Vi venter 
ofte lidt for at se, hvor det bærer henad. For der sker ubehagelige ting hver dag, og vi 
forsøger at afgøre om det er noget, vores målgruppe kommer til at høre om, om det er 
noget, man snakker meget om, og isåfald hvad har de behov for fra os. Det sker nogen 
gange, at vi vælger ikke at fortælle om sager der sker, bare fordi vi tænker at dette her 
måske ikke bliver så stort i målgruppen for børn, og så kan vi vente nogle timer eller 
måske en dag og så ser vi ganske tydeligt om det er noget stort stadig, og så tager vi 
fat i det (Östberg, 17.09.18). 

 

Hos NRK Supernytt har man ligeledes en politik om, at deres nyheder for børn ikke skal have 

som mål at være først med en nyhed, siger Hildri Gulliksen, redaktør i NRK Supernytt: 

 

Det er samtidig i det verdigrunnlaget til Supernytt at vi skal ikke være først ute med 
det siste. Så det er ikke noe mål med Supernytt om å være breaking news ikke i dag 
heller, men vi skal forklare, sette i kontekst, svare på alle spørsmål, være i tett dialog 
med målgruppa og trygge unger (Gulliksen, 05.09.18). 

 

Hun bakkes op af Nils Stokke, daværende programredaktør i NRK Super, som ligeledes 

mener, at en nyhedskanal for børn ikke bør være først ude med en nyhed: 
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Supernytt skal ikke være først, for det har vi hverken redaksjon eller noe annet til, men 
vi skal ligesom sætte ting i en sammenhæng (Stokke, 03.09.18). 

 
Én af lighedstrækkene mellem de tre public service-kanalers tilgang til nyheder for børn og 

unge er altså, at de ikke nødvendigvis behøver at være først med en nyhed. Faktisk er det 

ligefrem et kvalitetsstempel for nyheder for børn, hvis de afventer situationen og først 

rapporterer om en given hændelse, når de har det meste fakta på plads og er i stand til at 

besvare målgruppens spørgsmål og sætte ting i kontekst. Det betyder, at breaking news-

funktionen er helt fraværende hos både DR Ultra Nyt, SVT Lilla Aktuellt og NRK Supernytt. 

Dog kan denne indstilling også blive problematisk for programmerne. Det fik redaktør for DR 

Ultra Nyt, Tommy Zwicky, at føle, da han måtte krybe til korset efter 14 dage, hvor man 

havde undladt at fortælle om det forsvundne Malaysian Airlines-fly på grund af manglende 

informationer til at sætte ting i en kontekst. Det endte med, at DR Ultra Nyt fortalte præcis 

den samme historie om de sparsomme informationer om det forsvundne fly to uger efter, at 

samtlige andre medier havde fortalt nyheden.  

I tilfældet med 22. juli-angrebet var det et stort plus for redaktionen, at Nils Stokke og  

hans kolleger i NRK Super kunne fortælle historien lørdag den 23. juli efter at 

gerningsmanden Anders Behring Breivik for længst var pågrebet. Derfor kunne de fortælle 

målgruppen, at det var sikkert at bevæge sig udenfor. Det samme gjorde sig gældende for 

Omar el-Hussein som stod bag terrorangrebet i København. Han blev skudt og dræbt af 

politiet den 15. februar umiddelbart efter angrebet på synagogen i Krystalgaden- Først 

derefter fortalte DR Ultra Nyt historien mandag den 16. februar. Tommy Zwicky forklarer: 

 

Vi havde fordelen ved, at da vi går i luften mandag, der er faren overstået. Terroristen 
er fanget og dræbt. Det gør det også nemmere for os. Det er noget med at genoprette 
trygheden i virkeligheden og få fortalt fakta (Zwicky, 12.09.18).  

 

Det samme princip gjorde sig gældende for terrorangrebet i Drottninggatan i Stockholm 

fredag 7. april, hvor gerningsmanden Rakhmat Akilov blev pågrebet og varetægtsfængslet før 

SVT Lilla Aktuellt fortalte nyheden mandag den 10. april.  

Ens for alle tre nyhedsredaktioner som er relevante i dette studie er, at de har en fælles  

forståelse for, at nyheder for børn ikke bør have som ultimativt mål at være 

dagsordenssættende og dermed først ude med en given nyhed. Dog siger Lowe Östberg, at 

“voksennyhederne”af og til plukker nogle af nyhedsindslagene, som er produceret af SVT 

Lilla Aktuellt ud til at blive en sag for voksne. Dette skyldes, at det kan være sager som er 
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interessante for forældresegmentet. Så på den måde kan man ikke udelukke, at nyheder for 

børn kan være med til at sætte en dagsorden. Det er dog ikke et mål i sig selv i redaktionernes 

daglige arbejde med nyheder for børn. Målet er derimod at levere gennemarbejdede nyheder 

som har al tilgængelig fakta på plads og helst så meget information som muligt, inden man 

fortæller historien i nyhedsudsendelsen for målgruppen.  

 

4.12 Nyhedsbilledet for børn differentieret fra det øvrige 

mediebillede 
En tendens jeg fik øje på i gennemgangen af mine fire kvalitative interviews var, at 

redaktørerne i de aktuelle nyhedsprogrammer for børn ofte positionerede denne kategori af 

nyheder i forhold til nyheder for voksne. Dette drejer sig også om de mekanismer og 

funktioner som gør sig gældende i det øvrige nyhedsbillede. Hvis vi tager et helt holistisk 

udgangspunkt, så udspringer behovet for nyheder specialiseret for børn ifølge redaktørerne af 

det overvældende udvalg af øvrige nyheder, som er helt umuligt at undgå. Selve 

eksistensgrundlaget for at producere endnu flere nyheder målrettet børn udsprang med andre 

ord af et allerede mættet nyhedslandskab, ifølge mine informanter hvilket er lidt af et 

paradoks.  

 

Dog forsvarer mine informanter behovet for tilføjelser til et allerede spækket nyhedsbillede, at 

nyheder for børn bør forklare og kontekstualisere nyheder, som i udgangspunktet er svære for 

børn at forstå, hvis de står alene uden baggrundsinformation, kommentarer og forklaringer på 

et sprog, som målgruppen forstår. Der er altså her tale om et bredt udsnit af nyheder for børn, 

som de allerede får serveret i andre nyheder og uundgåeligt opfanger, men som de i 

udgangspunktet ikke har nøgler for at forstå. Disse nøgler er det med andre ord 

nyhedsredaktioner for børns rolle at udstyre målgruppen med, så de har mulighed for at forstå, 

hvad der sker i verden omkring dem.  

Et andet punkt, hvor redaktørerne aktivt positionerer nyheder for børn i forhold til det 

øvrige nyhedsbillede, er brugen af breaking news-funktionen og manglen på samme. Her ser 

man altså på nyhedsbilledet for børn komparativt med nyhedsbilledet generelt, og de 

mekanismer som gælder i de respektive områder. Man differentierer nyhedsbilledet for børn 

fra nyhedsbilledet for voksne ved at understrege, at man i nyheder for en yngre målgruppe 

ikke opererer med breaking news, netop fordi man ikke blot skal være i stand til at sige, hvad 

der er sket, men også kontekst i form af hvorfor og hvordan det er sket.  
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4.13 «At tage luften ud af frygtballonen» 
Forskning viser, at fjernsynsnyheder er blevet tiltagende voldelige, sensationel og grafiske op 

igennem 1990’erne (Johnson, 1996, s. 207; Cantor, 1998, s. 112). Flere forskere har peget på 

en tendens til at voldelige fjernsynsnyheder kan resultere i emotionelle reaktioner hos børn 

som frygt og bekymring for selv at blive et offer for vold eller terror (Cantor, 1998, s. 115).  

Granbo (2015) understreger vigtigheden i at give børn et indtryk af, at man kan gøre noget 

med nyheden, så de ikke ender med at føle sig overvældet af verden, men i stedet sidder 

tilbage med en følelse af, at de kan gøre en forskel (Granbo, 2015, s. 11). Nyheder for børns 

mandat er ifølge Granbo at præsentere nyheder på en måde som informerer børn om aktuelle 

begiveheder i et sprog, som børn kan forstå og putte historierne i en kontekst som ikke 

skræmmer dem (Granbo, 2015, s. 6).  

Hos de skandinaviske nyhedskanaler for børn er tryghedsperspektivet derfor meget  

vigtigt for både redaktører og journalister. Det forklarer Tommy Zwicky, redaktør i DR Ultra 

Nyt.    

 

Er vi ude på at gøre historien større og mere bombastisk end den behøver at være eller 
er det i virkeligheden at prøve at punktere den, og få den ned og tage luften ud af 
frygtballonen? Og det er jo klart, at det er det vi gerne vil. (Zwicky, 12.09.18).  

 

Nils Stokke i NRK Supenytt illustrerer, hvordan man vinklede 22. juli-angrebet i en 

specialsending for børn 23. juli:  

 

Vi valgte å gå ut og lage en sending. Vi gjorde noe på nettet tidligere, men vi hadde 
den videosendingen 23. juli litt ut på ettermiddagen, hvor budskapet igjen var nyheter 
for barn og fortelle hva som hadd skjedd og sette oss i deres situasjon. Og vektlegge at 
det ikke er farlig å gå ut lenger. Dette var som sagt lenge etter at Breivik var tatt. Og vi 
satt jo så tett med nyhetene, så vi visste jo alt NRK visste og det var mye mer enn det 
som gikk ut på lufta. Så vi kunne liksom si at det var tryggt å gå ut (Stokke, 03.05.19).  

 

Hildri Gulliksen, som var redaktionschef, da terrorangrebet fandt sted i Oslo i 2011, bakker 

op om Nils Stokkes fokus på at skabe tryghed for deres unge seere: 

 
(..) Det som er annerledes for barn og voksne er at barn har ikke erfaringen til å kunne 
forstå og sette det i en sammenheng. Til å forstå at verden er stor, så selvom det skjer 
noe langt unna der jeg bor, er det ikke sikkert at det skjer noe der jeg bor, så det setter 
ting i kontekst, forklare ordentlig, og der igjen at ha trygge barn var veldig viktig. Og 
så var det igjen det med at jo verre det er, jo potensielt mer redde kan barn bli og desto 
viktigere er det at vi er på banen og hjelper dem med å forklare (Gulliksen, 03.09.18).  
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Hos svenske SVT Lilla Aktuellt prøver man ligeledes som i Norge og Danmark at sætte ting i 

kontekst for at minimere den følelse af frygt, som kan opstå hos børn og unge, når de ser 

nyheder om katastrofer og terrorangreb, fortæller Lowe Östberg: 

 

Desuden er det ofte sådan at sværhedsgraden er høj, voksennyheder tager ikke hensyn 
til hvilke nøgler et barn har behov for for at forstå en kontekst. E barn bliver ofte 
efterladt hængende i luften når det for eksempel rapporteres om ubehagelige sager 
eller komplicerede sager, som anses som for kedelige til at det tiltaler et barn. Eller 
måske er de for ubehagelige. Der findes mange sager, som der ikke gives noget svar 
på. Det er nogen af de nyhedssager, som er vigtige for vores opgave. Det ene er at 
forklare konteksten, så de kan forstå. Sætte sager i sammenhæng, så man kan forstå 
om det er normalt eller unormalt om der er sket noget ubehageligt, skal jeg være bange 
for, at det kan ske for mig? (Östberg, 17.09.18).   

 

På baggrund af refleksionerne hos de ansvarlige redaktører og redaktionschefer hos 

henholdsvis DR Ultra Nyt, SVT Lilla Aktuellt og NRK Supernytt kan vi konkludere, at 

nyheder for børn i høj grad har et ansvar for at sætte ting i kontekst og forklare 

årsagssammenhænge for at få målgruppen til at føle sig trygge. Sværhedsgraden skal justeres 

på børnenes niveau. Dette kan være en udfordring til tider, fordi selvom den definerede 

målgruppe hos de fleste nyhedskanaler for børn er 8-12 år, så kan man ikke altid være sikker 

på, at en lillebror eller -søster på 5 år ser med. Og så er abstraktionsniveauet hos en 8-årig og 

en 12-årig i øvrigt meget forskelligt.  

Denne generation af børn får nyheder både på sociale medier, i TV og fra trykte  

medier. Nyheder udgør en væsentlig del af europæiske børns TV-forbrug blandt børn i 

skolealderen (van der Molen et al, 2002, s. 303)8. De fleste børn i de højere klasser i 

grundskolen ser fjernsynsnyheder mindst et par gange om ugen, hvorimod alternative 

nyhedskilder som radio og aviser bliver anvendt i langt sjældnere grad hos målgruppen (van 

der Molen et al, 2002, s. 303).  Det hyppige TV-nyhedsforbrug findes der ifølge van der 

Molen et al (2002) to årsager til. For det første sendes TV-nyheder efterhånden døgnet rundt, 

hvilket øger chancerne for at det yngre TV-publikum ser på det. For det andet kan det være 

svært at undgå at se med, når forældre ser nyheder (Cantor & Nathanson, 1996, s. 140). Det er 

værdt at bemærke, at van der Molen et als forskning stammer fra omkring årtusindskiftet. Der 

er sket en del ændringer med smartphonens indtog og internettets stigende popularitet og 

indtog i de allerfleste husholdninger, som også har ændret både børn og voksnes medievaner.  

Men summa summarum er, at børn ikke kan undgå at opfange, hvad der sker i nyhederne,  

                                                
8 Den originale kilde er på hollandsk, og jeg har dermed ikke mulighed for at referere til denne. 
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og netop derfor er det vigtigt med nyhedskilder, som specialiserer sig i at kontekstualisere 

nyhedshistorierne til den yngste samfundsborger. Som Lowe Östberg formulerer det, findes 

der mange nyhedssager, der rejser flere spørgsmål end de giver svar (Östberg, 17.09.18), og 

det er netop de sager, som SVT Lilla Aktuellt skal beskæftige sig med og sætte i kontekst for 

målgruppen.  

 

4.14 Beredskabsplaner eller ej 
Et område hvor de tre public service-kanaler adskiller sig fra hinanden er i spørgsmålet om, 

hvorvidt de har forberedt en beredskabsplan i tilfælde af, at en katastrofe, enten natur- eller 

menneskeskabt, skulle indtræffe. NRK Supernytt havde til forskel fra DR Ultra og SVT Lilla 

Aktuellt en beredskabsplan, som blev udarbejdet i foråret 2011, blot et par måneder før 

terrorangrebet i Oslo, 22. juli. Nedenstående er et uddrag af NRK’s beredskabsplan:  

● Definisjon av en krise         

● NRK Supers kjerneord ved krisehåndtering       

● Beskrivelse av beredskapsgruppa (kriseledelsen)    

● Scenarier    

● Virkemidler          

● Hvem gjør hva når en krise oppstår 

Hildri Gulliksen, daværende redaktionschef i NRK Supernytt og nuværende redaktør, 

forklarer, hvad beredskabsplanen indebar:  

Våren 2011 hadde vi jobba med en beredskapsplan for NRK Super. I den 
beredskapsplanen hadde vi jobbet med disse tingene. Vi hadde definert "hva er en 
krise", vi hadde definert hva er en krise av en proporsjon der vi faktisk skal gjøre noe 
med det. Og terror var definitivt en del av det. (...) Vi hadde definert noen kjerneord 
for krisehåndtering og beskrevet hvem som er i en kriseledelse og ulike scenarier og 
ulike virkemidler og hvem som gjør hva hvis en krise oppstår. Da snakker vi om en 
sånn type ekstern krise, hvis noe skjer i verden. Kjerneordene var, at vi skal være 
tydelige, vi skal gi tydelig informasjon, vi skal forklare og sette i sammenheng og vi 
skal være ivaretakende og respektfulle overfor målgruppen og ofre og pårørende. Og 
så har vi da noen virkemidler som vi definerte i den planen også (Gulliksen, 05.09.18).  

 

Hverken DR Ultra eller SVT Lilla Aktuellt havde en beredskabsplan inden terrorangrebet i 

henholdsvis København og Stockholm. Og de har det heller ikke i dag. Ifølge Tommy 

Zwicky, daværende redaktør i DR Ultra Nyt, skyldes det at hver hændelse er forskellig, og det 

derfor er svært at forberede en universel beredskabsplan, der passer til alle typer katastrofer: 
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Man risikerer at man laver hvert sit kit som ligger klar, men som måske aldrig rigtig 
kan bruges fordi det passer ikke helt på den her. Så på den måde har vi ikke forberedt 
os i forhold til indhold, men vi har forberedt os i forhold til nogle journalistiske 
retningslinjer (Zwicky, 12.09.18) 

 

Tommy Zwicky illustrerer denne pointe ved at give et eksempel om skoleskyderiet i på Sandy 

Hook Elementary School i Newtown i USA, 14. december 2012, et par måneder før DR Ultra 

Nyt gik i luften. 28 mennesker døde, hvoraf 20 var børn. Imens katastrofen udfoldede sig i 

USA, sad Tommy Zwicky hjemme i Danmark og idéudviklede på konceptet DR Ultra Nyt og 

grublede på, hvordan han ville have dækket en sådan begivenhed, hvis det var sket i DR Ultra 

Nyts sendetid.  

 

Jeg så et interview, hvor man havde inviteret en ekspert i sikkerhed ind og spørger så 
"kan det her ske i Danmark?", hvortil han siger "Ja, det kan man jo ikke udelukke". Og 
det er et korrekt svar på et rimeligt spørgsmål, men det som vi ville spørge om ville 
være til den samme ekspert "skal man nu være bange for at gå i skole i Danmark?" 
Hvortil han selvfølgelig ville svare "nej, det skal man ikke". Så det er den samme 
ekspert, det samme relevante spørgsmål, men to vidt forskellige resultater. Det ene 
siger "jo, det kan godt være, der kan ske noget", og det andet siger "du skal ikke være 
bange". Så det vi arbejder meget med, er at stille de rigtige spørgsmål alt efter, hvilke 
svar man er ude efter (Zwicky, 12.09.18).  

 

Det handler altså ifølge Tommy Zwicky i høj grad om at vinkle sine spørgsmål, så man får de 

mest «børnevenlige» svar.  

Faktum at DR Ultra Nyt ikke har en konkret beredskabsplan, betyder dog ikke, at  

journalisterne ikke er forberedt på krisesituationer, mener Tommy Zwicky: 

 

Vi har jo forberedt os mentalt på at det kan ske, men det er som journalister. Som 
journalister var vi klar til opgaven, men der lå ikke en drejebog, kan man sige. Vi 
risikerer at bruge en masse tid på at tilpasse det, vi har forberedt, og så er spørgsmålet 
om det ikke er bedre at tage udgangspunkt i det, der er sket og så komme hurtigere fra 
start. Jeg skal ikke sige at det ene er mere rigtigt end det andet, men det er den måde vi 
valgte at gøre det på (Zwicky, 12.09.18).  

 

Heller ikke hos SVT Lilla Aktuellt med projektleder Lowe Östberg i spidsen havde man en 

beredskabsplan klar 7. april 2017, da en lastbil bragede ind i menneskemængden på 

Drotninggatan i Stockholm.  Dog havde man ved en tilfældighed en livechat kørende med et 

helt andet tema, som man hurtigt fik omrokeret til at handle om terrorangrebet i stedet for. 
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Her kunne børn stille spørgsmål og dele deres frygt og bekymringer. Det fortæller Lowe 

Östberg: 

 

Der var også mange indlæg, hvor de skrev, at de var bekymrede og bange: ‘Jeg føler 
mig bange, hvad skal jeg gøre?’ ‘Jeg kan ikke få fat i min mor, hun er inde i byen. 
Hvad skal jeg gøre?’ Sådanne sager. Så i vores beredskab indgår det jo også, at kunne 
håndtere sådanne indlæg og med primære mål at berolige og forsøge at neddæmpe 
rædslen så meget, som vi kan. Ofte kan man jo sige, at du behøver ikke være urolig, 
fordi det skete langt væk, og det kommer ikke til at berøre dig, men nu havde vi 
problemet, at det her skete midt i Stockholm. Og der kan det også være vigtigt bare at 
bekræfte, at det er ubehageligt: “Der er sket noget. Vi synes også det er ubehageligt. 
Vi forstår at du er bange” (Östberg, 17.09.18).  

 
I forhold til hvorvidt de forskellige redaktioner havde forberedt en beredskabsplan forud for 

terrorangrebene, er der væsentlige forskelle i, hvad de respektive redaktører svarer. Mens 

NRK Supernytt havde en tydelig defineret beredskabsplan, som blev formuleret allerede i 

foråret 2011, havde hverken DR Ultra Nyt eller SVT Lilla Aktuellt forberedt en 

beredskabsplan på forhånd. Man havde selvfølgelig gjort sig nogle tanker, om hvordan man 

ville dække potentielle terrorangreb/naturkatastrofer/skoleskyderier/etc, men det var ikke 

noget, man havde en konkret arbejdsplan for. Hos DR Ultra Nyt var det ifølge Tommy 

Zwicky et bevidst valg at undlade at formulere en beredskabsplan, fordi ingen hændelser er 

ens, og man derfor kunne risikere at stå tilbage med en helt ubrugelig og alt for specifik plan.  

Hos NRK Supernytt derimod har man en konkret plan, som definerer hvad en krise er,  

hvem som er i kriseledelse, diskuteret forskellige mulige scenarier og formuleret nogle 

kernebegreber, blandt andet at NRK Supernytts redaktion skulle give tydelig information, 

forklare og sætte i kontakt samt være respektfulde overfor målgruppen og de pårørende. 

Mulige scenarier kunne eksempelvis være kongens død, naturkatastrofer eller en stor national 

katastrofe, som for eksempel at et fuldt fly styrter eller lignende hændelser (Gulliksen, 

05.09.18). En anden ting, som var en del af beredskabsplanen, var at udskifte programmer på 

sendefladen og gøre skemaet mere beroligende. Ifølge daværende redaktionschef i NRK 

Supernytt, Hildri Gulliksen, var denne beredskabsplan meget behjælpelig, da 22. juli-angrebet 

indtraf.  Hun understreger dog også, at hvis denne hændelse var indtruffet i 2018, så havde 

beredskabsplanen set meget anderledes ud end i 2011, fordi den lineære kanal ikke længere er 

den primære publiceringsplatform, men i stedet streaming som er hovedfokus. Men man ville 

stadig have ændret i programfladen og indsat andre programmer, og samtidig opdateret 

forsiden på nrksuper.no og producere specialudsendelser af Supernytt.  

SVT Lilla Aktuellt havde i lighed med DR Ultra Nyt ikke en fasttømret 



 72 

beredskabsplan. Men efter terrorangrebet i Drottninggatan i Stockholm 7. april 2017 lavede 

man efterfølgende en plan over, hvordan man vil agere i fremtiden. Man vil fortsætte med at 

bruge en livechat, og der er behov for tre journalister i forhold til bemandingen. I deres 

beredskab indgår det blandt andet, at man skal forsøge at berolige og neddæmpe rædslen i så 

stort omfang, som det lader sig gøre.   

Denne opgaves formål er ikke at bedømme hvorvidt det er den rigtige løsning at have 

forberedt en beredskabsplan på forhånd eller at tage tingene, når de opstår undervejs. Både 

NRK Supernytt, DR Ultra Nyt og SVT Lilla Aktuellt har dækket de tre angreb på hver sin 

måde og har løst opgaven på meget forskellig vis, hvilket naturligvis også skyldes de 

varierende omstændigheder ved de tre forskellige angreb. Men der er også ting, som går igen i 

de tre nyhedskanalers respektive dækning. Især virker der til at være bred konsensus om at 

fokusere på hjælpeberedskabet og blomsterne på gerningsstedet på nyhedsindslagenes 

billedsider. Og til trods for at SVT Lilla Aktuellt og DR Ultra Nyt ikke på forhånd havde 

formuleret en beredskabsplan, som definerede, hvilke kriser der skulle dækkes, så var der 

ingen tvivl hos nogen af de to redaktioner, om at terrorangrebene i henholdsvis Stockholm og 

København skulle dækkes af børnekanalerne. På den måde er man som journalist forberedt på 

at dække en sådan opgave, uanset om man har forberedt en beredskabsplan eller ej, mener 

Tommy Zwicky.  

 

4.15 Fravær af blod, detaljer om gerningsmanden og døde 

ofre 
Alle tre skandinaviske nyhedsredaktioner hævdede, at terrorangreb i hjemlandet var en 

væsentlig nyhed at dække, fordi det var umuligt for børn ikke at få nyheden med sig via andre 

kanaler eller fra voksennyhederne. Men man er nødt til at træde varsomt, netop for ikke at 

traumatisere børn eller gøre dem mere ængstelige end nødvendigt. Hos DR Ultra Nyt kommer 

det til udtryk i en tydelig prioritering i billedredigeringen, som er konsekvent, når det gælder 

terror og andre voldshandlinger, siger Tommy Zwicky: 

 

Vi har nogle klare regler. Vi viser aldrig blod, vi viser ikke voldshandlinger, vi viser 
ikke mennesker der er i en tydelig panisk tilstand. Vi fokuserer på hjælpearbejdet, på 
politiarbejdet, vi kan måske vise bygninger der kan være skudhuller i den stil. Men du 
vil aldrig se blod, så på den måde er der en masse ting, vi har valgt fra på billedsiden. 
(Zwicky, 12.09.18).  
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Derudover gør DR Ultra Nyt en pointe ud af at rapportere fakta så nøgternt som muligt, for at 

undgå misforståelser. Derudover også for at undgå at børn begynder at opsøge informationer 

fra andre og potentielt mere grafiske kilder.  

 

En anden regel er til gengæld, at vi forsøger at være så faktuelle som muligt. Hvis der 
er hundrede døde, så siger vi, at der er hundrede døde. Fordi det er vigtigt at man ikke 
sidder tilbage med en masse spørgsmål, hvis vi nu sagde at der var "mange døde", så 
vil barnet spørge "jamen hvor mange?", og så skal de måske ud og søge den 
information andre steder, hvor vi ikke længere kan styre, hvilke billeder de støder på 
(Zwicky, 12.09.18).  

 

Hildri Gulliksen fra NRK Supernytt argumenterer understøtter Tommy Zwickys argument: 

 

Vi gikk jo veldig lite inn i denne gjerningsmannen og motiver og sånne type ting. Vi 
snakket ganske lite såvidt jeg husker om selve ofrene og de dramatiske tingene som 
skjedde. Vi holdt oss på et ganske nøytralt saklig faktanivå. Detaljer holdt vi oss langt 
unna. Så det å være ryddig og redelig og ordentlig og gi ordentlig informasjon uten at 
vi ga bilderik detaljeinformasjon om kan være egnet til å skape frykt igjen (Gulliksen, 
05.09.18).  

 

Hos NRK Supernytt var man ligeledes varsom med at vise de mest blodige billeder fra det 

udbombede Regeringskvartal. Istedet fokuserede man på de lettere skadede samt 

hjælpeberedskabet. Nils Stokke siger følgende: 

 

Det var mye bilder som ble vist på hovedsendingen på NRK, som vi ikke viste. Vi 
viste ikke bilder av hun dama som går opp Akersgata med den store splinten i panna, 
og jeg tipper at vi ikke viste så mange av de bildene, som NRK blurret, altså der hvor 
du har pixler. Vi viste bilder av et utbombet Regjeringskvartal og vi viste åpenbart 
ikke de verste bildene fra Utøya (Stokke, 03.09.18).  

 
På trods af at de undlod at vise billeder af ofrene, medgiver Nils Stokke, at det var en 

kontinuerlig afvejning og diskussion, hvor meget billedmateriale man burde udelukke. For 

børn ser jo næsten uundgåeligt billederne fra andre nyhedskilder.  

Stokke pointerer: 
 

De får med seg de bildene uansett, så vi kan like gjerne vise dem bildene og heller 
bruke det som en kontekst til å redusere frykt eller sette det i en sammenheng for dem. 
Det var det vi valgte (Stokke, 03.09.18).  

 

Hos SVT Lilla Aktuellt ser man på børn som værende meget kapable, tænkende og 

videbegærlige og i stand til at håndtere svære spørgsmål som eksempelvis terror (Östberg, 
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17.09.18). Östberg mener, at SVT Lilla Aktuellt måske er lidt mere offensive end hvad 

forældrene er, men har dog forståelse for, at et barn i 6-8-års alderen har brug for mere 

beskyttelse, end et barn fra 10 år og op over. Det siger Lowe Östberg 

 
 

De børn klarer det meste, hvis man gør det rigtigt. Der findes en god 
tommelfingerregel med børn, og det er at aldrig fortælle mere end de selv spørger om. 
Og det kan man have med sig især med de større børn, de vil vide bestemte detaljer, 
men man behøver ikke at fortælle de mest ubehagelige detaljer (Östberg, 17.09.18).  

 

Hos DR Ultra forklarer Tommy Zwicky, at man blandt andet undlod at gå i detaljer med 

gerningsmandens baggrund og diverse spin off-historier vedrørende hans familiebaggrund. De 

viste billeder af gerningsmanden og brugte hans fulde navn for ikke at overlade noget til 

børnenes fantasi (Zwicky, 12.09.18). Men de gik ikke dybere ind i, hvad gerningsmanden 

potentielt var et produkt af, siger Tommy Zwicky. 

 

Jeg kan ihvertfald huske, at vi havde diskussionen om, hvor meget vi skulle gå ind i, 
hvorvidt han var et produkt af noget, hvor det ikke var hans skyld. Og det er muligt, at 
det er der. Det er bare ikke vores opgave at fortælle den historie. Det er en bad man 
som har gjort nogle bad things, og det er det vi forholder os til. Og så vidt gik vi heller 
ikke så meget dybere end det. Vi viste hans ansigt og sagde det var ham. Han kunne 
potentielt være motiveret af en Israel-Palæstina konflikt, og de er uvenner. 

 

Grunden til, at man ikke gik nærmere ind i Israel-Palæstina konflikten som udgangspunkt var 

primært, fordi det ikke passede ind i et kortere nyhedsformat. Og fordi det ikke er den 

konflikt, som skaber utryghed hos børnene. Det siger Tommy Zwicky:  

 

I forhold til barnet og dets frygt er det jo ikke Israel-Palæstinakonflikten. Det er ikke 
den, de går og er bange for. Det kan godt være, de skal lære om den, men det er ikke 
den, de skal forstå, at de ikke skal frygte. Det er jo terroristen og the terrorist act de er 
bange for, og det er den vi skal tage udgangspunkt i (Zwicky, 12.09.18).  

 

Det kommer næppe som en overraskelse for nogen, at skandinaviske nyhedsudsendelser for 

børn træder varsomt, når det gælder redigering og til- og fravalg på billedsiden. Fælles for alle 

tre skandinaviske nyhedsredaktioner for børn er, at man fravælger de mest voldsomme og 

blodige billeder for ikke at traumatisere børnene yderligere. Det vil altså sige, at de mest 

voldsomme billeder blev redigeret ud af udsendelse, men samtidig påpeger Nils Stokke fra 

NRK Supernytt, at børnene alligevel ser de pågældende billeder på andre nyhedskanaler, så 
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det kan være bedre for dem at vise billederne og sætte dem i en kontekst for at reducere 

frygten. 

Hos DR Ultra undlod man ligeledes grafisk og blodigt billedmateriale, og ligeledes  

undlod man at grave dybere i såkaldte «spin off»-historier om gerningsmandens baggrund, og 

hvilke bagvedliggende faktorer som lå til grund for, at han endte som terrorist. Hos SVT Lilla 

Aktuellt er det værd at bide mærke i tommelfingerreglen om at undlade at fortælle mere, end 

målgruppen spørger om. Man skal give dem detaljer, men ikke de mest ubehagelige detaljer. 

Ligeledes går man hos DR Ultra Nyt op i at være så faktuelle som muligt og fortælle det 

præcise antal døde, i stedet for blot at sige, at der var «mange dræbte». Derudover er man hos 

SVT Lilla Aktuellt ekstra varsomme med at bruge voldsomme udtryk som for eksempel 

«mord» eller «morder». Man at formulere det anderledes, selvom målgruppen er klar over, 

hvad der er tale om.  

 

4.16 Terrordækningen i skandiaviske nyhedsprogrammer 

for børn 
Analysen tager udgangspunkt i de tre skandinaviske public service-nyhedsprogrammer for 

børns dækning af terrorangreb i de respektive skandinaviske lande. Fordi de forskellige 

angreb varierer i omfang, og fordi hver redaktion er forskellig, er der også variation i måden, 

de respektive redaktioner har valgt at dække terrorangrebene på. NRK Supernytt og SVT Lilla 

Aktuellt dækkede i høj grad henholdsvis 22. juli-angrebene og angrebet i Drottninggatan på 

deres hjemmeside og på Instagram, mens DR Ultra Nyt fokuserede på den klassiske 

nyhedsudsendelse, som blev sendt på både lineær TV og streaming. I dette afsnit vil de 

forskellige nyhedsudsendelser for børn omhandlende terrorangrebene blive gennemgået i 

detaljer for at give et indblik i det konkrete indhold, som redaktørernes overvejelser og 

journalistiske afvejninger affødte.  

 

4.16.1 DR Ultra Nyts dækning af angrebet i København 
Redaktør Tommy Zwicky husker tydeligt forløbet lørdag den 14. februar. Han og hans 

redaktion var samlet i Aalborg for at dække MGP Junior, noget som er en årlig og festlig 

begivenhed. Da de fik besked om de voldsomme hændelser i København, vidste de med det 

samme, at de helt ekstraordinært var nødt til at rydde mandagens udsendelse for at gøre plads 

til at dække terrorangrebet. Det fortæller Tommy Zwicky: 
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Vi havde ikke ryddet en udsendelse før. Normalt var vi sådan at det er stadigvæk en 
nyhedsudsendelse, der er stadigvæk sket andre ting. Selvom der er sket nogle 
ubehagelige ting, så er vi nødt til også at afspejle det andet (Zwicky, 12.09.18).  

 

DR Ultra Nyts fokus på terrorangrebet i København begrænser sig primært til udsendelsen 

mandag den 16. februar, to dage efter angrebet samt et enkelt indslag om radikalisering 

torsdag den 19. februar. Dækningen består af flere forskellige elementer. Blandt andet en 

opsummering af, hvad der skete lørdag den 14. februar, som blandt andet indeholder 

øjenvidneskildringer, en sekvens som forklarer, hvad terror er, et indslag fra en skole på 

Østerbro med en række interviews med eleverne, en voxpop der spørger fire børn om de er 

bange efter terrorangrebet og til sidst et interview med psykolog i Red Barnet, Kuno 

Sørensen.  

I den indledende opsummering vises billeder fra blomsterhavet ved Krudttønden  

efterfulgt af et interview med en kvindelig pædagog, som forklarer, at hele Danmark er i sorg 

som resultat af denne hændelse. Herefter forklarer en voiceover, hvordan gerningsmanden 

affyrede skud mod Krudttønden og ramte en tilfældig 55-årig mand. Et øjenvidne forklarer, 

hvad der skete under skyderiet. På billedsiden viser man politi og udrykningskøretøjer, mens 

speakeren forklarer, at man intensiverer jagten på gerningsmanden, men at denne når at skyde 

en mand, som stod vagt foran synagogen. Bent Lexner fra Det Jødiske Samfund udtaler, at 

dette er en tragedie for familien, det jødiske samfund og hele Danmark. Efterfølgende vises 

overvågningsbilleder og arkivfotos af den formodede gerningsmand Omar Abdel Hamid el-

Hussein, mens speakeren forklarer, at politiet lå på lur foran hans adresse, da han åbnede ild 

mod politiet og blev skudt og dræbt. Herefter følger billeder fra politiets pressekonference, 

mens speakeren forsikrer seerne om, at politiet føler sig sikre på, at det var ham som stod bag 

angrebene.  

Tommy Zwicky forklarer, at man for første gang valgte at rydde hele udsendelsen til  

fordel for at dække terrorangrebet i København:  

 

Man kan sige, at uheldigvis har vi haft lavet ting om terror før, så vi var egentlig ret 
sikre på, hvad det var for nogle greb, vi ville tage ind og bruge. Og det vi så hurtigt 
valgte at gøre, det var, at lade os lave en del der handler om hvad der er sket og også 
lave en del om hvordan man så har det. Hvad føler man, når man hører om de her 
ting? Vi brugte Kuno Sørensen til, hvad føler du og hvordan skal du reagere (Zwicky, 
12.09.18).  

 

På billedsiden i dette indslag vælger man på samme måde som NRK Supernytt at fokusere på 

hjælpeberedskabet og blomsterne som besøgende efterlod på gerningsstederne dagen efter. 
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Men på et punkt skiller DR Ultra Nyt sig ud fra de andre public service-medier: De vælger 

nemlig både at bruge gerningsmandens fulde navn samt at bringe overvågningsbilleder af 

ham. Det gjorde man hverken hos NRK Supernytt eller SVT Lilla Aktuellt. Tommy Zwicky 

forklarer, hvorfor de valgte at bringe navn og billede på gerningsmanden:  

 

Jeg kan huske, at vi viste hans ansigt og fortalte hans navn. Jeg tror, det er vigtigt ikke 
at lade fantasien råde, det er jo tit det, der sker. Hvis du overlader det til børnenes 
fantasi bliver det ofte gjort endnu mere farligt, end det var eller er. Og når du gør 
noget som det her, det er så usympatisk en handling, at vi føler at vores formål nu er i 
at lave tryghed over for børnene. Dt er ikke at være fair over for gerningsmanden 
(Zwicky, 12.09.18).    

 

Efter det opsummerende indslag følger en baggrundsnyhed, som forklarer, hvad terror er. Det 

gøres ved hjælp af terrorekspert, Birthe Hansen, som forklarer, at terror er når tilfældige civile 

er målet for at udbrede sin sag. Herefter forklarer speakeren, at gerningsmanden har 

palæstinensisk baggrund, og at drabet på den jødiske vagt ved synagogen kan være motiveret 

af konflikten mellem jøder og palæstinensere i Mellemøsten, efterfulgt af en grafik som 

illustrerer Vestbredden.  

Herefter følger et indslag fra en skole på Østerbro, det samme område hvor skyderiet  

på Krudttønden fandt sted. Her interviewes seks forskellige elever i målgruppens alder om 

deres frygt og tanker om angrebet, og den søvnløse nat til søndag inden gerningsmanden blev 

skudt af politiet. Dette indslag følges op af en kort voxpop, hvor fem bør svarer på 

spørgsmålet om, hvorvidt de er bange efter terrorangrebet. På samme måde som NRK vælger 

man at berette fra børn til børn. Det er et effektivt greb indenfor børnefjernsyn, hvilket både 

Stokke og Zwicky tidligere har påpeget. 

Til sidst i indslaget har DR Ultra Nyt psykolog hos Red Barnet, Kuno Sørensen, i  

studiet som svarer på spørgsmål fra redaktør og vært Tommy Zwicky og et par spørgsmål 

indsendt af seerne. Han siger blandt andet, at det er helt naturligt at blive bange, når en så 

voldsom hændelse indtræffer, og at man bør tale med en voksen. Det er mange af de samme 

budskaber, som går igen hos nabokanalen NRK Supernytt i 2011, hvor både politimand Geir 

Tveit og specialpædagog Jon-Håkon Schultz opfordrer seerne til at tale med en voksen, hvis 

de bliver bange.  

Ifølge Tommy Zwicky skulle den ti minutter lange udsendelse opfylde tre forskellige  

hovedformål: 
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I virkeligheden skulle vi bruge de knap ti minutter vi havde til at få fakta på plads og 
så på baggrund af de fakta fortælle om, hvorfor du egentlig stadigvæk ikke skal være 
bange. Men samtidig sige, at hvis du alligevel er blevet bange, så er det helt naturligt 
og helt okay, men husk at tale med en voksen om det. Det er ligesom de tre pointer, vi 
har i sådan en udsendelse (Zwicky, 12.09.18).  

 

Tommy Zwicky stillede blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt man var “en tøsedreng eller en 

tøsepige, hvis man blev bange efter disse hændelser?”. Det svarede psykolog Kuno Sørensen 

selvfølgelig nej til, og dermed var udsendelsen med til at legitimere og anerkende børnenes 

følelser. Så det handler altså både om at forsikre målgruppen om, at der ikke er noget at være 

bange for, mens man samtidig anerkende, at det er en helt normal følelse at opleve, som ikke  

er noget at skamme sig over. Og så at have alle fakta på plads. Det er som sagt de tre vigtigste 

elementer i nyhedsindslaget.  

DR Ultra Nyts udsendelse den 16. februar 2015 er faktuel og forklarer nøgternt og  

objektivt om, hvad der er sket ved hjælp af øjenvidneskildringer og speaks. Derudover bruger 

man også grebet om at bruge børn som nyhedskilder til at fortælle om, hvordan de oplevede 

terrorangrebet og deres tanker omkring dette. Vinklen er i indslaget at forklare præcis hvad 

der er sket og også understrege, at gerningsmanden er skudt og dræbt, og at børnene derfor 

ikke behøver at være bange. Men psykolog Kuno Sørensen sætter ord på, at det er helt okay at 

være bange, og at man ikke er en “tøsedreng eller tøsepige” af den grund. Så man sætter altså 

ord på børnenes følelser og anerkender deres eksistens.  

 

4.16.2 NRK Supernytts dækning af 22. juli-angrebet 
Det var Hildri Gulliksen, som havde ansvaret som redaktør fredag eftermiddag den 22. juli, da 

en bombe sprang i Regjeringskvartalet i hjertet af Oslo. Programredaktør Nils Stokke havde 

netop sat sig ind i sin bil og kørte gennem Regjeringskvartalet blot få minutter efter, at 

bomben sprang og var på stedet før NRK’s øvrige journalister. Det var en fredag eftermiddag 

midt i sommerferien, og NRK Supernytt var derfor lavt bemandet. Nils Stokke, som havde 

ferie, troppede op på redaktionen og i samarbejde med Hildri Gulliksen, som havde fungeret 

som redaktør, mens Stokke var på ferie, trådte igen til i sin rolle som redaktionschef, og 

sammen fik de improviseret et midlertidigt studio i et mødelokale og fik gennemtrumfet en 

række ad hoc-løsninger, som gjorde, at de kunne indspille en specialudgave af NRK 

Supernytt til publicering den følgende dag. Gulliksen og Stokke bestemte sig for, at dette var 

en opgave for NRK Supernytt at dække terrorangrebet 22. juli og at NRK Supernytts 

onlineplatform skulle være det primære publiceringssted. Man informerede ledelsen om 
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beslutningen og begyndte at arbejde og researche. Én af de første ting, man gjorde, var at 

ringe til Jon-Håkon Schultz. I 2011 krævede det en del tekniske ressourcer og bemanding at 

administrere NRK Supernytts studio, derfor bestemte man sig for at publicere online primært.  

Det resulterede i et interview med specialpædagog Jon-Håkon Schultz, et interview  

med politimand Geir Tveit og en kort opsummering af sagen. Forud for specialudgaven af 

NRK Supernytt lørdag den 23. juli havde redaktionen også publiceret en række historier på 

websiden, som ikke længere er tilgængelige i arkiverne. Under er et screenshot af NRK 

Supernytts forside, som den så ud i dagene efter angrebet 

 
 

Lørdag 23. juli publicerede NRK Supernytt det, Hildri Gulliksen kalder en 

“førstehjælpspakke” bestående af et interview med statsministeren, en opsummering af 

hændelserne den 22. juli, et interview med specialpædagog Jon-Håkon Schultz, et interview 

med politiet, interview med børn i Kristiansand om frygt, reportage fra domkirken i 

Kristiansand og en informationsnyhed om hjælpetelefoner.  

Vinklingen i nyhedsindslagene som blev sendt på nettet den 23. juli er hovedsageligt 

Faktabaserede, og fokus er primært på at få seerne i målgruppens alder til at føle sig trygge 

ved at bruge interviewobjekter som politimand Geir Tveit og specialpædagog Jon-Håkon 
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Schultz, som begge forsikrer om, at gerningsmanden er taget og opfordrer samtidig børn til at 

lege og genoptage deres hverdag, som den så ud før angrebet.  

I NRK Supernytts nyhedsudsendelse den 23. juli 2011 omtales gerningsmanden i det  

første opsummerende indslag som en «fremmed mand» som gik i land på Utøya. Herefter 

omtales han som «manden» der var blevet pågrebet. Nils Stokke er overbevist om, at man 

brugte navnet før eller siden, og det gjorde man da også i de påfølgende udsendelser, som 

kom i august og i nyhedsindslagene om retssagen året efter, men ikke i indslaget 23. juli, 

2011. Heller ikke specialpædagog Jon-Håkon Schult eller politimand Geir Tveit nævner 

gerningsmanden Anders Behring Breivik ved navn.  Først i specialudsendelsen som blev 

sendt 21. august 2011 bruges Anders Behring Breiviks fulde navn i et indslag om, hvilken 

straf han forventes at få. Men også i den udsendelse anvendes ordet «gerningsmanden» meget 

oftere end gerningsmandens navn. Nils Stokke siger følgende: 

 

Noen unngår navnet, også en del voksne, som jeg både personlig og faglig mener er 
feil. Og jeg er ganske sikker på, at vi brukte Breiviks navn. Og jeg mener det kanskje 
er enda viktigere i en barneverden fordi det ble for abstrakt å bare snakke om 
terroristen, voksne skjønner hva du mener, men jeg tror ikke barna skjønner det på 
samme måten. Vi brukte av og til 'terroristen' også, men når du skriver ti setninger på 
rad, så må du gjøre det av og til, men at vi ikke kun sa terroristen, slik noen 
voksennyhetsmedier gjorde.     

 

Et faktum som gjorde det lettere for NRK Supernytt at formidle de uforståelige og 

forfærdelige hændelser var, at gerningsmanden Anders Behring Breivik var pågrebet og i 

politiets varetægt længe inden, de berettede om sagen i TV-udsendelsen og online. Således 

forklarer Nils Stokke om publiceringen af indholdet for målgruppen: 

 

Vi valgte å gå ut og lage en sending, vi gjorde noe på nettet tidligere, men vi hadde 
den videosendingen 23. juli sikkert litt ut på ettermiddagen, hvor budskapet igjen var 
nyheter for barn og fortelle hva som hadd skjedd og sette oss i deres situasjon og hva 
barna lurte mest på Og vektlegge at det ikke er farlig å gå ut lenger. Dette var som sagt 
lenge etter at Breivik var tatt. Og vi satt så tett med nyhetene, så vi visste alt NRK 
visste, og det var mye mer enn det som gikk ut på lufta. Så vi kunne si at det var trygt 
å gå ut (Stokke, 03.09.18).  

 

Man lavede som sagt et interview med specialpædagog Jon-Håkon Schultz, som blev hentet 

ind ret tidligt i processen og interviewet om, hvordan en sådan hændelse kunne ske i et land 

som Norge, og om det var normalt at føle sig bange som følger af terrorangrebet. Målet med 

dette interview var at anerkende målgruppens følelse af frygt og sorg og deres undren over, at 
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noget sådant kunne ske i deres tilsyneladende trygge hjemland. Jon-Håkon Schultz forklarer 

ydermere at det er helt normalt at få mareridt og søvnproblemer, som følge af de voldsomme 

hændelser, og at det er vigtigt at tale med en voksen for at føle sig tryg. Han opfordrer 

børnene til at gøre, som de plejer, spille spil, lege og så videre. Den røde tråd går igen i 

interviewet med politimanden Geir Tveit, som også forsikrer seerne om, at gerningsmanden er 

taget og opfordrer børn og voksne til at komme ud i gaderne og leve deres liv præcis som de 

plejer og forsikre om at man kan stole på uniformeret politi selvom gerningsmanden Anders 

Behring Breivik var klædt i politiuniform, da han gik i land på Utøya og dræbte 69 unge 

mennesker. 

Ifølge Hildri Gulliksen blev interviewet med Jon-Håkon Schultz sendt tre gange i  

løbet af lørdag den 23. juli, tre gange søndag den 24. juli og en enkelt gang mandag den 25. 

juli. Andre ændringer i NRK Supernytts sendeflade var blandt andet, at man sendte et minuts 

stilhed om mandagen, ændrede i sendefladen og fjernede enkelte promotionvideoer for 

programmer. Ved skolestart i august 2011 producerede NRK Supernytt derudover en 

specialudgave af NRK Supernytt, som blev sendt 21. august, hvor man blandt andet talte med 

to unge piger, som befandt sig på Utøya 22. juli og en pige som befandt sig på en 

campingplads på den anden side af Tyrifjorden, hvor en række unge svømmede i land under 

Utøya-massakren. Den røde tråd i denne udsendelse er, at langt hovedparten af kilderne er på 

målgruppens alder, det er altså historier fortalt af børn til børn i tråd med NRK Supernytts 

målsætning om at afspejle deres publikum.  

På billedsiden er der i nyhedsindslaget med opsummeringen af angrebet 22. juli fokus  

på hjælpeberedskabet i form af ambulancereddere ved Regjeringskvartalet samt lettere sårede 

og en knust rude. Som Nils Stokke og Hildri Gulliksen også understregede i interviewet vises 

der ikke billeder af blod eller pixelerede billeder af ofrene. Derudover viser man 

helikopterbilleder fra Utøya og billeder fra når politiet går i land på øen. Der vises også et klip 

med en række tydeligt berørte unge mennesker iført varmetæpper. Det er det stærkeste 

videoklip som NRK Supernytt har valgt at bringe. Som Nils Stokke nævner i interviewet 

gjorde man en lang række fravalg på billedsiden og valgte blandt andet at undlade det hyppigt 

anvendte billede fra Regjeringskvartalet af kvinden med en træsplint stikkende ud af hovedet.  

Den 21. august 2011 bragte NRK Supernytt som tidligere nævnt en specialudsendelse  

som bestod af flere forskellige elementer. Denne udsendelse er den første efter 

sommerpausen, som kun blev afbrudt af udsendelsen 23. juli. Her møder vi blandt andet 

søstrene Frida og Ingvild som var på Utøya 22. juli, og sidstnævnte blev skudt i benet. Der er 

også et interview med daværende statsminister Jens Stoltenberg, som fortæller om et Norge i 
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forandring. Tre drenge i målgruppens alder fortæller om deres oplevelese af terrorangrebet. 

Der er også en reportage med Ronja, som befandt sig på en campingplads på den anden side 

af Tyrifjorden hvor en række unge mennesker svømmede i land fra Utøya. Hun tænder lys og 

kaster roser i havet. Et andet element som udgør en del af nyhedsudsendelsen er et kort 

indslag om Anders Behring Breivik, og det fængsel han sidder i. Her nævnes han ved navns 

nævnelse for første gang i Supernytt, og der vises for første gang billeder af ham. Der er også 

et indslag med en politimand fra PST, som forklarer, hvorfor angrebet kaldes terror. Dette 

minder om indslaget fra DR Ultra Nyt, hvor terrorekspert Birthe Hansen udtaler sig om, 

hvorfor Omar el-Husseins angreb defineres som terror. Så på den måde kan man drage 

paralleller mellem de to udsendelser. Supernytts indslag er dog mere kompliceret og 

fremlægger blandt andet Anders Behring Breiviks manifest, som beskriver det land, han 

ønsker at Norge skal være. På samme måde som i DR Ultra Nyt bruges politiet til at berolige. 

Politimanden i dette indslag forklarer, at gerningsmanden sidder i fængsel, og at man derfor 

ikke behøver at gå rundt og være bange for terror. Der vises mange billeder af blomsterhavet i 

Oslo centrum foran Domkirken samt interviews med børn, der lægger blomster. Der er også 

videooptagelser af roseoptoget 25. juli. Afslutningsvis er der et indslag fra Rigsarkivet, hvor 

alle tegninger, hilsnerne og bamserne der blev lagt som minder om de døde, bliver opbevaret 

for at mindes det, der skete.  

På billedsiden dominerer som sagt billeder af blomsterhavet ved Domkirken,  

videooptagelser fra Utøya, optagelser fra Regjeringskvartalet i minutterne efter at bomben 

sprang og ambulancer med udrykning samt selvfølgelig billeder af interviewobjekterne. I tråd 

med NRK’s retningslinjer bliver børnene forskånet for de mest voldsomme billeder fra 

gerningsstederne og af ofrene.  

 

4.16.3 SVT Lilla Aktuellts dækning af terrorangrebet på Drottninggatan 
På lige fod med DR Ultra Nyt og NRK Supernytt valgte også SVT Lilla Aktuellt at rydde hele 

sendefladen og dedikere programmet til terrorangrebet i Stockholm. Vært Kristoffer Fransson 

indleder udsendelsen mandag den 10. april, tre dage efter terrorangrebet på Drottninggatan i 

Stockholm, med at forklare hvordan en mand kørte ind i en menneskemængde i gågaden. Han 

beder også yngre børn om éventuelt at se programmet med en voksen i tilfælde af, at der 

skulle opstå spørgsmål undervejs i programmet. Der vises billeder af tusindvis af mennesker 

samlet på torvet i Stockholms centrum, nogen holder om hinanden og græder. Der vises også 

billeder af blomsterhavet og de mange tændte stearinlys rundt omkring i bykernen. Speakeren 

fortæller, at der blev afholdt ét minuts stilhed i flere svenske byer. Derefter forklares det helt 
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nøgternt og faktuelt, hvad der skete, da en lastbil bragede ind i en menneskemængde på 

Drottninggatan og videre ind i en butik. Fire mennesker døde, herunder en 11-årig pige 

forklarer journalisten i speaken. Imens vises der på billedsiden et billede af en teddybjørn 

omgivet af en buket røde roser.  

 

I indslaget bringes også et interview med et søskendepar på henholdsvis 9 og 12 år. De er 

taget til Drotninggatan for at lægge blomster og mindes de døde og «for at fortælle, at man 

savner dem» (SVT Lilla Aktuellt, 10/4-2017). De siger, at de synes det er lidt trist at være der, 

fordi så mange kom til skade og døde.  

Tilbage i studiet har vært Kristoffer Fransson fået besøg af journalist Malin  

Andersson, som dækkede terrorangrebet på Instagram og på SVT Lilla Aktuellts hjemmeside 

i løbet af weekenden. Hun viser en grafik over, hvor mange som har svaret «Ja», «En del» og 

«Nej» til spørgsmålet om, hvorvidt de har fulgt med i nyhederne fra Stockholm. Langt den 

største procentdel svarede «Ja». Hun forklarer yderligere, at der er tale om et terrorangreb. Til 

spørgsmålet om hvad teror er ,svarer hun: 

 

Jo, terrorister som gør sådan nogle ting, de vil med vold vise hvad de mener. De vil 
have opmærksomhed og de vil at folk skal blive bange (SVT Lilla Aktuellt, 
10.04.2017).  

 

Alle tre nyhedsprogrammer for børn bruger tid på at forklare, hvad terror er. DR Ultra Nyt 

bruger en sync med terrorekspert Birthe Hansen til at forklare det, NRK Supernytt bruger en 

repræsentant fra Politiets Sikkerhedstjeneste, og SVT Lilla Aktuellt bruger som vi ser 

illustreret ovenfor en journalist som har bidraget til dækningen af terrorsagen til at forklare, 

hvad terrorisme betyder. Eksemplet fra SVT Lilla Aktuellt viser, at man ikke nødvendigvis 

behøver at have en person med ekspertise inden for terror til at forklare, hvad begrebet 

indebærer, når man formidler til børn. Nøgleordene er at være tydelig og konkret i sine 

formuleringer og forklare det på en enkel og gennemskuelig måde. Det kan journalister på en 

børnekanal være mere kvalificerede til end en ekspert på området. Dette gælder blandt andet 

for den danske terrorekspert Birthe Hansen, som bruger ordet “civil” i sin forklaring, et ord 

som det er muligt, at ikke alle børn i målgruppen 8-12 år ved, hvad betyder.  

Herefter følger et indslag med et øjenvidne, den 12-årige Nils, som var til stede på  

Drotninggatan, da lastbilen kom kørende op ad gaden og ind i menneskemængden. Han skulle 

sælge «majblommor» med sine klassekammerater, da han pludselig måtte løbe for livet og 

gemme sig i en butik, fortæller han. Efterfølgende gemte han sig i butikkens kælder i to timer 
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af frygt for, at angrebet skulle fortsætte. Til spørgsmålet om, hvordan han har det nu, siger 

Nils: 

 

Jeg er frustreret og vred på dem, som gjorde det. Jeg er ked af det over de familier som 
har mistet nogen, bare fordi en lastbil kørte dem over. Og jeg føler mig oprørt over, at 
det kan ske så pludseligt (SVT Lilla Aktuellt, 10.04.2017).  

 

Efter indslaget med 12-årige Nils følger et interview med rådgiver Jonas Söderlund, som 

fortæller, at det er helt normalt at føle sig ked af det og chokeret efter hændelsen i Stockholm. 

Han råder også børn til at undgå at følge for meget med i nyhederne, hvis de bliver bange. Og 

til sidst råder han børn i målgruppen til at tale med en voksen. Rådgiver Jonas Söderlund har 

samme funktion i indslaget som psykolog i Red Barnet, Kuno Sørensen, har i DR Ultra Nyts 

indslag om terrorangrebet i København og specialpædagog Jon-Håkon Schultz i NRK 

Supernytts indslag efter 22. juli massakren. Alle tre anerkender målgruppens følelser af frygt 

og uro og opfordrer til, at de taler med en voksen om dem.  

På billedsiden i indslaget fokuserer man i høj grad på hjælpeberedskabet ligesom de  

to andre skandinaviske nyhedsprogrammer for børn også gør. Der er blandt andet billeder af 

en politibil, som er helt tildækket af blomster og en hjerteballon og svenske flag. Det mest 

dramatiske, som vises på billedsiden, er optagelser umiddelbart efter angrebet, hvor man ser 

tågede billeder af udrykningskøretøjer og bøjede gadeskilte og væltede trafiklys. Ellers er der 

hovedsageligt fokus på blomsterhavet på Drottninggatan og de mange stearinlys og hilsner fra 

befolkningen på billedsiden.  

Indslaget afsluttes med en række kommentarer fra seere. Her skriver en seer blandt  

andet: 

 

Ked af det. Men vi må alle vise, at kærligheden vinder over terroren, og at vi skal 

kæmpe imod, og at terrorismen ikke stopper os (SVT Lilla Aktuellt, 10.04.2017).  

 

SVT Lilla Aktuellt gør i dette indslag i hyppig grad brug af børn som kilder for at fortælle 

historien om angrebet på Drottninggatan. 12-årige Nils Hagelin er bærende kilde i indslaget, 

og hans øjenvidneskildring er en central del af udsendelsen. Det er helt i tråd med projektleder 

i SVT Lilla Aktuellts vision om at gøre nyheder relevante og vedrørende for børn.  

Tirsdag den 11. april 2017 begrænser dækningen sig til et enkelt indslag som en del af  

en større nyhedsudsendelse, og hele fladen er altså ikke ryddet ligesom den blev mandag 10. 

april 2017. Her fortælles det, at gerningsmanden er blevet varetægtsfængslet, og derudover 
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forklarer speakeren, at det betyder, at han skal sidde indespærret indtil man bliver enige om 

en dom. Det understreges også i speaken, at politiet ikke er i tvivl om, at de har fanget den 

rigtige gerningsmand. Dette faktum bidrager til at skabe tryghed hos seerne i målgruppen. I 

speaken spørges der, «hvad er terror egentlig?». Svaret lyder således: 

 

Terrorister vil skræmme og skade uskyldige gennem vold og vil, at mennesker skal 
føle sig bange og urolige. Ved at lave angreb får de opmærksomhed. Terrorister vil 
også forsøge at ændre på, hvordan et land styres, så det bliver som de vil, men i et 
demokrati fungerer det ikke sådan. Det berettes ofte om terror både i Europa og andre 
lande. I London var der for et par uger siden et lignende angreb som i Stockholm. Men 
terrorangreb er stadig meget usædvanlige og sjældne, og politiet og politikere arbejder 
hårdt for at sådanne ting aldrig skal ske (SVT Lilla Aktuellt, 11.04.2017).  
 

Igen er dette eksempel på at journalister som har researchet på egen hånd, også kan fungere 

som «ekspertkilder» og ikke blot terroreksperter og politiinspektører. I dette indslag i SVT 

Lilla Aktuellt retter man iøvrigt blikket udover Sveriges grænser og sætter angrebet i kontekst 

ved blandt andet at sammenligne det med et lignende angreb i London. Dog understreger man 

til slut i speaken, at terrorangreb forekommer sjældent, og at politiet og politikere gør alt, 

hvad de kan for at forebygge sådanne angreb. Det er også en måde at skabe et 

tryghedsperspektiv i forhold til målgruppen. Indslaget afsluttes med et klip af den svenske 

statsminister, som lover at tage hånd om Sverige og opfordrer svenskerne til også at tage sig 

af hinanden. 

I indslaget 20. april åbner værten ved at sige, at det i morgen er præcis to uger siden  

det forfærdelige angreb i Drottninggatan i Stockholm. Herefter vises et gensyn med det 12-

årige øjenvidne Nils Hagelin. Billederne viser liv og masser af folk i gågaden i Stockholm, 

mens speaken fortæller, at næsten alt er ved det gamle i Drottninggatan her to uger efter 

angrebet. Dog er der nogle ting, der påminder om det forfærdelige angreb, hvor fire 

mennesker mistede livet. Herefter klippes der tilbage til Nils Hagelin og hans fem 

klassekammeraterm som alle var på Drottninggatan og sælge «majblommor», da lastbilen 

kom kørende. Her beretter de om deres efterreaktioner, nogen fortæller, at de bliver skræmte, 

når biler kommer kørende i høj fart. Andre fortæller at de prøver ikke at tænke så meget på 

det. Igen bruger SVT Lilla Aktuellt børn i målgruppens alder til at styrke 

identifikationskriteriet og gøre historien mere relaterbar og vedrørende for målgruppen, et 

greb som er hyppigt brugt hos alle tre skandinaviske nyhedsprogrammer for børn, når de skal 

formidle nyheder til aldersgruppen 8-12 år.  

I modsætning til NRK Supernytt og DR Ultra Nyt som begge omtaler  
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gerningsmanden ved navn på et eller andet tidspunkt, så har SVT fravalgt at gøre dette i alle 

tre udsendelser, som denne analyse tager udgangspunkt i. Ifølge projektleder i SVT Lilla 

Aktuellt, Lowe Östberg valgte man på børnekanalen at offentliggøre gerningsmandens billede 

og identitet på et senere tidspunkt, men han erkender at man muligvis burde have været 

tidligere ude med denne offentliggørelse: 

 

Vi ventede ret længe både med at vise billede og navn. Det tror jeg, vi gjorde fordi de 
første billeder, der kom af ham var ret ubehagelige, han så ret skummel ud. Jeg ved 
ikke, om det var rigtigt, for det var jo sådan et spørgsmål som kom, de blev næsten 
irriterede til sidst over at vi ikke viste billede af ham, jeg ser jo hans billede overalt. Så 
det er muligt at vi ventede lidt for længe (Östberg, 17.09.18).  

 

Han understreger dog også, at det aldrig ville være SVT Lilla Aktuellts mål at være én af de 

første medier til at offentliggøre hans navn og billede. Dog har SVT Lilla Aktuellt ikke nogen 

officielt policy om ikke at offentliggøre navn og billede på gerningsmanden, så det har været 

en individuel redaktionel vurdering, baseret på gerningsmandens angiveligt «skumle 

udseende». En vurdering som projektleder Lowe Östberg efterfølgende forholder sig 

selvkritisk til: 

 

Det havde været noget andet, hvis han var på fri fod, men han var i politiets varetægt, 
de havde gjort sit arbejde. Sagen var klar og det kunne vi fortælle, for det er jo 
konstruktivt, at de har fanget ham. Måske ventede vi for længe (Östberg, 17.09.18).  

 

NRK Supernytt ventede helt til august 2011 i deres specialudgave med at offentliggøre navn 

og billede på gerningsmand Anders Behring Breivik, selvom han blev pågrebet på dagen 22. 

juli 2011. Ellers omtales han hovedsageligt som «gerningsmanden» eller «den 32-årige 

mand». DR Ultra Nyt derimod offentliggjorde både navn og diverse overvågningsbilleder af 

gerningsmanden i deres udsendelse den 16. februar 2015, to dage efter angrebet. Og SVT 

Lilla Aktuellt ventede angiveligt helt til retssagen gik i gang med at omtale gerningsmanden 

ved navns nævnelse.  

SVT Lilla Aktuellts dækning af terrorangrebet i Drottninggatan er ligesom sine  

søsterkanaler meget sober, objektiv og faktuel og vinkler på billedsiden på blomsterne og 

hjælpeberedskabet, der blev oprettet i kølvandet på angrebet. I sit indledende oplæg opfordrer 

værten til at børn ser programmet sammen med en voksen i tilfælde af, at der skulle opstå 

spørgsmål undervejs. Redaktionen anlægger altså en tryghedsskabende og omsorgsfuld vinkel 

på indslaget. I samme stil som DR Ultra Nyt bruger de børn som kilder ved blandt andet at 
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bruge 12-årige Nils Hagelin som kilde og øjenvidne til angrebet. Det er et journalistisk greb, 

som er særligt anerkendt og anvendt indenfor nyheder til børn, fordi børn netop relaterer mere 

til nyheder der er fortalt af andre børn i deres egen aldersgruppe. NRK Supernytt gør det også 

i specialudsendelsen 21. august 2011, hvor de taler med søstrene Ingvild og Frida, som var på 

Utøya den 22. juli 2011, og som fortæller om deres oplevelser under angrebet og deres 

skudskader.  

 

4.17 Opsummering af undersøgelsens fund 
Gennemgangen og analyserne af mine informanters udsagn har ledt mig til en række fund 

baseret på informanternes svar. Nogle mønstre gør sig gældende for alle tre 

nyhedsprogrammer for børn, mens andre mønstre blot går igen i nogle af de skandinaviske 

nyhedsprogrammer. Én af de første ting jeg fandt ud af, var et gennemgående mønster i 

måden, informanterne udtalte sig på på vegne af alle tre skandinaviske nyhedsprogrammer. 

Det drejer sig om at nyhedsprogrammer for børn ikke skal være først ude med en nyhed. I 

stedet afventer redaktionen situationen og bringer først historien, når de mest grundlæggende 

fakta er på plads, og man er i stand til at give historien en kontekst, som stemmer overens med 

målgruppens refleksionsniveau.  

Børn bliver ofte brugt som kilder for at fortælle historier til sine jævnaldrende. Dette  

gør nyhederne mere vedrørende og relaterbare for seerne. Som Nils Stokke siger, så kan en 

10-årig nemmere relatere til et 10-årig syrisk barn, der fortæller om krigen i Syrien, end hvis 

en 50-årig kilde fortalte historien. En udfordring er ifølge Lowe Östberg i SVT Lilla Aktuellt, 

at børn sjældent bliver brugt som kilder i det øvrige nyhedsbillede, medmindre det er for at 

illustrere et problem. Det kan eksempelvis være problemer med mobning eller normeringer i 

daginstitutioner.  

Mønstret jeg fik øje på undervejs ved at observere baggrundsmaterialet og  

analysere mine informanters udsagn er at de skandinaviske nyhedsprogrammer har forskellige 

måder at omtale gerningsmændene på. Hvor SVT Lilla Aktuellt i mit afgrænsede materiale 

bestående af udsendelser fra 10. april 2017, 11. april 2017 og 20. april helt undlader at omtale 

gerningsmanden ved navn, går DR Ultra Nyt i den helt anden grøft og viser både navn og 

billede på gerningsmanden i udsendelsen 16. februar 2015, to dage efter terrorangrebet i 

København. NRK Supernytt befinder sig et sted midt på skalaen og undgår således at omtale 

Anders Behring Breivik ved navn i udsendelsen 23. juli 2011, men nævner hans navn en 

enkelt gang i specialudsendelsen 21. august 2011.  
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Prioriteringen som NRK foretog var at undlade at gå nærmere ind på gerningsmandens  

baggrund og motiver for at undgå at skabe mere frygt end højst nødvendigt. Det samme valgte 

man at gøre hos både SVT Lilla Aktuellt og DR Ultra Nyt ifølge mine informanter. På DR 

Ultra Nyt fortæller Tommy Zwicky, at de bevidst undlod at komme nærmere ind på 

gerningsmandens baggrund og familiebaggrund og andre spin-off historier, sådan som andre 

danske medier gjorde. De viste dog som det eneste skandinaviske nyhedsmedie for børn både 

billede og navn på gerningsmanden som nævnt ovenfor. Hos SVT Lilla Aktuellt begrunder 

Lowe Östberg redaktionens beslutning om at undlade at vise gerningsmandens billede, at han 

«så skummel ud» (Östberg, 17.09.18). De har ingen officiel politik om ikke at vise billeder af 

gerningspersoner, men i dette tilfælde var det en situationel afvejning. Han siger dog, at de 

muligvis ventede lidt for længe med at vise billeder af gerningsmanden i dette konkrete 

tilfælde.  

Fundet fra analysen som også varierer fra hvert enkelt skandinaviske nyhedsprogram  

for børn er brugen af en på forhånd produceret plan over, hvilken fremgangsmåde man skal 

tage i brug, hvis en pludselig og dramatisk national krise indtræffer, i fagsprog kaldet en 

beredskabsplan. NRK Supernytt med Hildri Gulliksen og Nils Stokke ved roret er det eneste 

public service nyhedsprogram for børn i Skandinavien, som på forhånd havde forberedt en 

beredskabsplan i tilfælde at en sådan hændelse skulle ske og skabe national 

undtagelsestilstand. NRK Supernytts beredskabsplan består af en række tydeligt definerede 

begreber om, hvordan kanalens indhold og nyhedsprogrammets nyheder skal gebærde sig i 

tilfælde af en krise på nationalt eller internationalt niveau.  

Det gennemgående mønster gennem alle fire informanters udsagn  

var afvejningen i forhold til hvilket billedmateriale man valgte at vise i nyhedsprogrammerne 

for børn. Ifølge Tommy Zwicky har man en klar og tydelig politik hos DR Ultra Nyt om 

aldrig at vise blod, voldshandlinger eller mennesker i tydelig panisk tilstand (Zwicky, 

12.09.18). Ergo er der altså tale om en lang række fravalg på billedsiden, når det gælder 

særligt grafisk fotomateriale, som man vurderer er uegnet for børn. Ligeledes var man hos 

NRK Supernytt varsomme med at vise billeder af de hårdest skadede. I stedet fokuserede man 

på billedsiden primært på hjælpeberedskabet og de lettere sårede. Det var Nils Stokke meget 

tydelig på. Dog nævner han også, at det er en konstant afvejning, fordi børn netop får 

nyhederne med sig fra alle kanter, og derfor højst sandsynligt bliver eksponeret for de mest 

blodige billeder i de øvrige nyheder alligevel. Derfor er det muligvis bedre, at de ser de 

billeder i en udsendelse som er tilpasset børns kundskabs- og refleksionsniveau og samtidig 

yder et tryghedsskabende perspektiv  
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Af andre fravalg kan blandt andet nævnes, at hos SVT Lilla Aktuellt fokuserer man  

også primært på hjælpeberedskabet og blomsterhavet, som den sørgende befolkning 

etablerede. Lowe Östberg fortæller, at man på SVT Lilla Aktuellt har en tommelfingerregel 

om ikke at fortælle børnene mere, end de selv spørger om. Det vil sige, at man skal give dem 

visse detaljer, men ikke de allermest ubehagelige af slagsen. 

Et gennemgående mønster i alle de skandinaviske nyhedsprogrammer for børn som jeg  

har gennemgået, er at både NRK Supernytt, DR Ultra Nyt og SVT Lilla Aktuellt bruger 

fagpersonel, der anerkender, at det er normalt at blive bange, når en sådan hændelse sker, men 

samtidig maner til tryghed ved at sige, at sandsynligheden for, at det sker igen indenfor 

nærmeste fremtid, er meget lille. Hos NRK Supernytt bruger man specialpædagog Jon-Håkon 

Schultz som kilde, og han har en tryghedsskabende funktion i indslaget, fordi han opfordrer 

børn til at fortsætte deres hverdag, sådan som de plejer. Samtidig anerkender han følelsen af 

frygt som kan opstå naturligt i kølvandet på 22. juli-angrebet. Hos DR Ultra Nyt gør man brug 

af psykolog hos Red Barnet, Kuno Sørensen, som ligeledes anerkender børns følelse af frygt 

og siger, at det er helt naturligt at blive bange efter en så voldsom hændelse. Hos SVT Lilla 

Aktuellt bruger man rådgiver i BRIS, Jonas Söderlund som kilde i et indslag. Han siger, at det 

er helt normalt at synes, at det er ubehageligt efter terrorangrebet, og opfordrer ligesom de to 

øvrige eksperter til at man taler med en voksen om sine tanker og følelser.  
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5 Diskussion 
En tendens i terrordækningen for børn i Skandinavien er, at den er karakteriseret af en form 

for afmystificering. Det vil sige, at nyhedsprogrammerne i skandinaviske public service-

medier tilbyder en form for fortolkningsramme, der har som formål at være tryghedsskabende 

og med redaktør Tommy Zwickys ord, «tager luften ud af frygtballonen». Helt konkret vil det 

sige, at de redaktionelle medarbejdere vinkler sine journalistiske spørgsmål udfra, hvilken 

type svar de gerne vil opnå. I dette tilfælde en type svar, som beroliger børnene frem for at 

opildne til panik. Samtidig er der grænser for, hvor rosenrødt et billede man kan male af 

voldsomme katastrofenyheder som eksempelvis terror. Dette er et interessant spændingsfelt, 

som redaktører og journalister bevæger sig i, når de skal formidle terrorstof til børn, og som 

kræver en række særlige etiske og redaktionelle afvejninger, som dette studie har forsøgt at 

kortlægge.  

Én af de ting som flere redaktører argumenterede for i til- og fravalgene af  

katastrofenyheder var, at de arbejdede ud fra devisen «jo større en nyhed er, jo vigtigere er det 

at det bliver dækket for børn» (Gulliksen, 05.09.18; Stokke, 03.09.18). Men findes der en reel 

målestok for denne type nyheder? Og hvad definerer isåfald «en stor nyhed»? Man kan 

argumentere for, at en nyhed der er altoverskyggende i det øvrige mediebillede også burde få 

en plads i nyhederne for børn. Og selvom vi ikke har nogle definerede krav til en «stor 

nyhed», er det utvivlsomt, at et terrorangreb i ens eget hjemland kan defineres som værende 

netop dét. Men udover store nationale begivenheder som kongens død eller et terrorangreb 

indenrigs (uden sammenligning i øvrigt), så har de skandinaviske nyhedsmedier for børn 

ingen klart formulerede principper, når det gælder udvælgelsen af hvilke krise- og 

katastrofenyheder de bør dække for målgruppen. Derudover også mere eller mindre 

definerede principper for hvilke nyheder, de bør undlade at dække. NRK Supernytt formulerer 

det til en vis grad i deres beredskabsplan, men heller ikke dér er det muligt at liste samtlige 

potentielle scenarier, som kan opstå. Det er en konstant afvejning mellem på den ene side at 

lade børnene leve i tryghed og til en vis grad af uvidenhed og på den anden side en 

forpligtelse til at oplyse børnene om, hvad der sker i deres omverden og umiddelbare nærhed 

og sætte utrygge hændelser i en tryggere kontekst.  

Men er det kun nyheder for børn, som skal skabe tryghed blandt målgruppen og  

bidrage med en forklarende kontekst? Dette studie kan potentielt få det til at lyde som om, at 

disse karakteristika er unikke for nyheder for børn og ikke gør sig gældende i øvrige aspekter 

af mediebilledet. Det er vigtigt at pointere, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet, og at det 
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ene ikke udelukker det andet. Dog vil jeg argumentere for, at tryghedsperspektivet er et 

vigtigere hensyn i produktionen af nyheder til børn end i øvrige nyheder. Dette skyldes, at 

børn endnu ikke har udviklet de færdigheder, den kritiske sans og de øvrige værktøjer som 

voksne har til at vurdere en situations alvor og omfang. Derfor er de ikke i stand til at foretage 

en reel risikovurdering af hvor stor sandsynligheden for at de samme voldsomme hændelser 

de ser i nyhederne vil ramme dem selv. En evne som de fleste voksne nyhedsbrugere 

besidder, og derfor ikke har behov for ligeså mange trøstende strategier på programniveau 

som børn for eksempel har.  

Ét af de elementer, som er særlig problematisk er i hvilken grad man bør vise  

grafiske billeder i et nyhedsprogram målrettet for børn. Min hypotese var, at disse type 

programmer er ekstra nænsomme med at vise vold, blod og pixelerede billeder af 

terrorofrene. Denne hypotese viste sig jævnfør interviews med mine informanter at holde stik. 

Dog rejste der sig et interessant dilemma i NRK Supernytt-redaktør, Nils Stokkes afvejninger. 

Han pointerede nemlig, at børn i målgruppen som oftest alligevel opfanger de voldsomme 

billeder i øvrige nyhedsmedier. Derfor kan der være en pointe i at bringe grafisk indhold i 

nyhedsprogrammer for børn, hvor de er sat i en form for forklarende kontekst. I modsætning 

til det øvrige nyhedsbillede, hvor billederne kan virke endnu mere voldsomme, fordi der ikke 

tages hensyn til, at børn helt ned i 8-årsalderen ser med.  

Børns position i medielandskabet er et centralt og springende punkt i denne  

undersøgelse. Hvordan terrordækningen for børn positionerer sig i forhold til det øvrige 

nyhedsbillede, er omdrejningspunktet for analysen og de forskellige fund, som udspringer 

heraf kan relateres til dette. Et af de centrale fund i analysen var, at det er en del af 

nyhedsprogrammer for børns eksistensgrundlag at undlade at gå i breaking news-modus, fordi 

det ikke er deres opgave at være først ude med en nyhed. Dette fund skal ses i lys af denne 

type programmers positionering i forhold til det øvrige nyhedsbillede, hvor det ofte er en evig 

konkurrence medier imellem, om hvem, som kan bringe en nyhed først. Et andet fund i 

analysen var fraværet af grafiske billeder, blod og voldelige handlinger i nyhedsprogrammer 

for børn. Dette fund skal ligeledes ses i lyset af det øvrige nyhedsbillede, hvor man ofte får 

serveret voldsomme billeder råt for usødet.  

Nogle forskere som eksempelvis Vettenranta har rejst det etiske spørgsmål om,  

hvorvidt man i det hele taget bør producere nyheder for børn, eller om det er noget, man 

burde skåne dem for i ønsket om at give dem lov til at være børn (Vettenranta, 2005, s. 27). 

NRK Supernytt-redaktør Hildri Gulliksen påpegede, at det ikke nytter noget at lade børn 

vokse op i «sus og dus og animation» (Gulliksen, 05.09.2018), fordi man er nødt til at forme 
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dem som fremtidige demokratisk engagerede samfundsborgere i en tidlig alder. Altså rejser 

Gulliksen og mine øvrige informanter ingen tvivl om, at nyheder for børn har en 

samfundsrelevans i demokratiske lande med eksisterende public service-medier.  

En udfordring som kan problematiseres og udforskes yderligere, er den udbredte  

opfattelse af, at børn finder nyheder kedelige, uagtet geografisk placering, og uanset om der er 

tale om radio-, fjernsyns- internet- eller avismedier (Carter, 2013, s. 255). Ifølge Carter (2004) 

er det en udbredt misforståelse, at børn udelukkende interesserer sig for popstjerner, sport 

eller dyr (Carter, 2004, s. 67). Denne opfattelse har gjort, at der er en mangel på forskning om 

børns forhold til nyhederne og nyhedernes rolle i faciliteringen af at udvikle velinformerede 

og aktive medborgere (Carter, 2013, s. 255). Ifølge Buckingham (1997) er børn overordnet set 

ikke anset som et relevant nyhedspublikum hverken af forskere eller af nyhedsproducenterne 

selv. Selvom børn ser meget fjernsyn er især yngre børn mere tilbøjelige til at se nyheder 

‘tilfældigt’ når der bliver tændt for nyhederne end som resultat af et aktivt tilvalg 

(Buckingham, 1997, s. 119).  

Aspektet mine informanter understregede, var at det var vigtigt at bruge  

børn som kilder i nyhedsindslag produceret for børn, og gerne på bekostning af andre 

eksperter eller modstridende synspunkter. Min tolkning er, at det er vigtigt, at børn er synlige 

i nyhederne, fordi de ikke skal få et selvbillede som en belastning for samfundet eller som 

udfordringer der må overkommes. Hvis børn udelukkende portrætteres som et negativt 

element i nyhederne, hvor de altid problematiseres, så kan det påvirke måden de ser dem selv 

på. Børn skal ses og høres i et demokratisk samfund, og dette gælder i høj grad også i 

nyhederne, særligt i nyheder for børn.  

Debatten om hvorvidt man skal dække hændelser som terror og krig for børn har været  

aktuel længe. Diskussionen blev især relevant efter terrorangrebene 11. september 2011 og 

Irakkrigen, som fulgte i kølvandet på dette. Realiteten er, at krig og konflikter er en 

nærværende del af børns dagligdag i hele verden, hvad enten de er vidner til det i 

virkeligheden eller i medieret form (Lemish & Götz, 2007, s. 1). Det gør det endnu tydeligere, 

at der var behov for en række formulerede formål, retningslinjer og forskning indenfor 

nyheder særligt tilpasset for børn.  
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6 Opsummering 
Hvordan dækker man nyheder om terror for børn i skandinaviske public service-medier? Det 

er det overordnerede spørgsmål, som dette studie har forsøgt at finde svar på. Og det er ikke 

et spørgsmål, der findes et enkelt facitsvar på. Der findes både forskelligheder og fællestræk i 

måden, undersøgelsens tre studieobjekter har valgt at dække nyheder om terror for børn på. 

Disse tendenser har jeg gennemgået i analysen og har til hensigt at diskutere, opsummere og 

konkludere i dette kapitel. For at besvare problemstillingerne har jeg gennemført fire 

kvalitative interviews med henholdsvis projektleder i SVT Lilla Aktuellt, Lowe Östberg, 

tidligere redaktionschef og nuværende redaktør i NRK Supernytt Hildri Gulliksen, daværende 

redaktør i NRK Supernytt Nils Stokke og daværende redaktør i DR Ultra Nyt, Tommy 

Zwicky. De kvalitative interviews illustrerer, hvordan nyhedsredaktioner for børn dækker 

terrorangreb, og hvilke redaktionelle overvejelser samt til- og fravalg ligger til grund for 

dækningen. Derudover danner beskrivelserne af nyhedsudsendelserne en baggrundsforståelse 

for grundlaget for interviewene.   

Den overordnede problemstilling undersøgelsen har haft som formål at besvare er som  

sagt: 

- Hvordan dækker man nyheder om terror i skandinaviske public service-medier for 

børn? 

For at belyse alle aspekter af den overordnede problemstilling formulerede jeg tre  

underspørgsmål:  

1. Hvad kendetegner dækningen af terror i nyhedsprogrammer for børn i Skandinavien 

komparativt? 

2. Hvilke udfordringer ligger der i at formidle nyheder om terror for børn i skandinaviske 

public service-medier? 

3. Hvordan ser redaktører i skandinaviske public service-medier på sin rolle i 

rapporteringen af terrorangreb til børn? 

 

Jeg foretog fire kvalitative interviews samt gennemgik seks nyhedsudsendelser vedrørende 

terrorangreb i Skandinavien for at finde ud af, hvilke vinklinger og øvrige journalistiske og 

etiske greb de skandinaviske nyhedsredaktioner tog på terrordækningen for børn. 

Datamaterialet består af mine fire informanters svar på min semistrukturerede interviewguide. 

Jeg analyserede disse resultater enkeltvis i sin egen funktion og i en komparativ ramme i 
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forhold til de øvrige informantudsagn, fordi de var sammenlignelige i kraft af alle at være 

public service-medier.  

 

6.1 Undersøgelsens fund 
Det første jeg fik kortlagt gennem de kvalitative interviews var, at der er et tydeligt defineret 

behov for nyheder målrettet børn. Nyhedsredationer for børn har definerede behov for at børn 

får sat nyheder i en kontekst, som er tilpasset deres kognitive niveau og interesseområder og 

kan derfor ikke blot se på nyheder for voksne, og dermed forventes at forstå, hvad der foregår 

i verden omkring dem. Hvis vi vil have børn og unge som interesserede samfundsborgere, der 

er engagerede i demokratiet, er man nødt til at begynde med de yngste. Derfor er det knap så 

konstruktivt for den fremtidige demokratiske deltagelse, hvis børn i en tidlig alder 

udelukkende blive eksponeret for animation og fiktion som for eksempel Nickelodeon og 

Disney Channel (Gulliksen, 05.09.18; Stokke 03.09.18). Et andet måske lidt overraskende 

fund var, at man hos SVT Lilla Aktuellt havde forsøgt at lave et mere «edutainment»-

orienteret program, som bevægede sig lidt væk fra nyhedsgenren og blev mere 

underholdningsorienteret. Det faldt ikke i god jord hos målgruppen, som ønskede et mere 

nyhedsfunderet program. Derfor rykkede man Lilla Aktuellt over i et rigtigt nyhedsstudie og 

fokuserede på at producere nyheder. Dette indikerer, at der er en efterspørgsel på «rigtige» 

nyheder hos målgruppen og ikke blot soft news på underholdningsbasis. Det betyder også, at 

man som redaktører og journalister er nødt til at tage børn som nyhedsbrugere seriøst og ikke 

blot formidle «voksnennyheder» i et enkelt sprog, men tale direkte til børnene på deres 

præmisser (Östberg, 17.09.18).  

Fundet som var fremtrædende i alle fire kvalitative interviews var, at alle mine  

informanter understregede, at nyheder for børn ikke har som mål at være først ude med en 

nyhed. Faktisk er det defineret som ét af målene for NRK Supernytt, at de ikke skal være først 

ude med en given nyhed (Gulliksen, 05.09.18). Det samme princip gjaldt ifølge redaktør i 

Lilla Aktuellt Lowe Östberg og daværende redaktør i DR Ultra Nyt, Tommy Zwicky også i 

både de svenske og danske redaktioner. Der er altså med andre ord et totalt fravær af breaking 

news-funktioner hos nyheder målrettet børn. Nyhedshistorier for børn skal tjene et andet og 

større formål end blot at fortælle sparsomme informationer om en hændelse, der netop er sket, 

hvor man potentielt ikke kan give en bredere kontekst. Dette var ét af de mest fremtrædende 

fællestræk ved alle tre skandinaviske public service-medier for børn.    
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Et andet fund som relaterer sig til det øvrige nyhedsbillede er, hvordan børn agerer som 

mediebrugere i forhold til voksne mediebrugere. Børn er meget engagerede og videbegærlige, 

men også mere illoyale end voksne (Stokke, 03.09.18). Hvis de ikke kan lide indholdet, så 

zapper de videre eller finder en ny platform at få indhold fra. Børn i dag er vokset op med et 

bredt udvalg af medietilbud, som de navigerer ubesværet mellem. Børn er dermed 

sofistikerede mediebrugere, hvilket gør det til en udfordring at producere nyheder til børn. 

Derudover er børn nogle af de mest progressive, når det gælder at anvende ny teknologi, især 

streaming. Derfor er man nødt til at eksperimentere med nye formater og finde ud af, hvad 

børn og fremtidens voksne vil benytte af digitale medier (Gulliksen, 05.09.18).  

Noget andet som kom frem gennem analysen var, at børn ifølge projetleder i  

SVT Lilla Aktuellt, Lowe Östberg, er relativt underrepræsenterede i medierne og sjældent 

kommer til orde. Børn bliver derimod ofte brugt som stereotypiske eksempler for at illustrere 

et aktuelt problem (Östberg, 17.09.18). Ifølge Vettenranta (2005) giver den offentlige debat et 

stereotypt og ofte negativt billede af børn og unges virkelighed, og de fremstilles sjældent 

som aktive samfundsborgere (Vettenranta, 2005, s. 29). Netop derfor er det vigtigt at bruge 

børn som nyhedskilder, når man producerer nyheder til børn. For eksempel bruger man i 

Sverige ofte børn som kilder på bekostning af voksne ekspertkilder eller en potentiel modpart 

(Rönnberg, 2010, s. 326). Børn har behov for nyhedskilder, de kan spejle sig i og relatere til, 

og det er ifølge Lowe Östberg SVT Lilla Aktuellts job som public service-program at give 

dem det. Jeg forstår Lowe Östbergs betragtninger som om, at børn har brug for at se andre 

børn i TV, som taler direkte til dem og kan gøre ellers relativt abstrakte nyhedsvinkler 

relevante og mere håndgribelige for dem. Tommy Zwicky fra DR Ultra Nyt påpeger, at børn 

er eksperter i at være børn, og denne ekspertise bør man udnytte ved at bruge dem som 

nyhedskilder, når man rapporterer til børn. Jeg tolker Tommy Zwickys ord således, at det er 

en positiv egenskab at udtale sig om det at være barn, en kunst som kun børn mestrer. Børn er 

altså i samarbejde med journalister og redaktører nogle af de bedste nyhedsformidlere for 

andre jævnaldrende børn. Dette samarbejde fungerer ved, at journalister som arbejder med 

nyheder for børn er i stand til at tale med børn på deres kognitive niveau og se deres værdi 

som kilder. 

Børn som kilder er altså et element, som bliver prioriteret i nyheder for en  

jævnaldrende målgruppe, et faktum som også kommer til udtryk i de aktuelle 

nyhedsudsendelser om terrordækningen, som de kvalitative interviews og ultimativt analysen 

tager udgangspunkt i. Det ser man for eksempel i NRK Supernytts dækning af angrebene 22. 

juli 2011. I specialudsendelsen som blev sendt på NRK Super den 21. august 2011, bringer 
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Supernytt et indslag med to søstre, som var på Utøya, da Anders Behring Breivik gik i land på 

øen 22. juli. DR Ultra bringer et indslag med en skoleklasse på Østebro og deres reaktioner 

ovenpå angrebet på Krudttønden og synagogen i København. SVT Lilla Aktuellt har en 

lignende fremgangsmåde og interviewer en gruppe børn, som var øjenvidner til angrebet på 

Drottninggatan i Stockholm i 2017. Ifølge Tommy Zwicky er børn eksperter i at være børn, 

og den ekspertise kan man udnytte ved at bringe indslag, som har børn i fokus i form af børn 

som nyhedskilder (Zwicky, 12.09.18).  

Nyhedskriterier for børn er i vid udstrækning de samme som for voksne, det vi sige  

aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt (Brurås, s. 27). Man lægger 

særlig vægt på identifikationskriteriet, når man producerer nyheder for børn. Dette er også et 

led til at forstå, hvorfor skandinaviske nyhedsredaktioner er så optagede af at bruge børn som 

kilder for at formidle nyheder til børn. Det er netop for, at børn skal kunne identificere sig 

med og relatere til historierne i nyhederne. Vettenranta (2017) fandt ud af, at 

børnepublikummet blev lige så berørt af nyhederne om Baneheia-drabene, hvor to mennesker 

blev dræbt som af terrorangrebene 11. september 2001, hvor omkring 3.000 mennesker 

mistede livet. Det betyder altså, at børn bliver mere påvirkede af identifikation og 

nærhedsperspektivet end omfanget af katastrofen nødvendigvis. 

Et af problemerne med nyheder specielt for børn i forhold til nyheder for voksne er, at  

man ved at definere noget som en «nyhed for børn» risikerer at man kommer til at 

oversimplificere eller ignorere større tematiske forklaringer. (Buckingham, 2000a, s. 45). 

Derfor forsøger SVT Lilla Aktuellt at producere deres egne historier om temaer som for 

eksempel fodboldtræning eller mobning, som nogen gange finder vej til de øvrige nyheder, 

fordi de også er relevante for forældregenerationen.  

Hvis man eksempelvis skal lave en historie om finansloven eller statsbudgettet og  

gøre det relevant for et barn, så er det vigtigt at have identifikationskriteriet for øje og spørge 

sig selv, hvordan man får børn til at relatere til det. Det gør man blandt andet ved at bruge 

børn som afsendere og tænke over dramaturgien i historien (Zwicky, 12.09.18; Östberg, 

17.0918). I forhold til katastrofenyheder vægtes identifikationskriteriet også meget højt, 

hvilket giver udslag i udenrigsstoffet. En naturkatastrofe i Bangladesh skal ikke nødvendigvis 

dækkes i NRK Supernytt, mener Nils Stokke. Så skal det ihvertfald sættes i kontekst og 

forklares, fordi det ellers bare skaber unødvendig frygt i børnenes hverdag (Stokke, 03.09.18).  

Den indsamlede empiri gav yderligere udtryk for, at nyheder for børn har en funktion  

som værende tryghedsskabende for målgruppen. Skandinaviske public service-nyheder for 

børn har altså som ét af sine overordnede formål at berolige og betrygge. Især krise- og 
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katastrofenyheder kan bidrage til bekymring og utryghed hos børn. Derfor er det vigtigt at 

ivaretage dem, anerkende deres frygt og efterlade dem med et indtryk af, at der kan gøres 

noget ved nyheden, så de ikke mister modet helt (Granbo, 2015, s. 11). I alle tre 

nyhedsudsendelser om terrorangrebene i henholdsvis København, Oslo og Stockholm blev det 

understreget, at gerningsmændene var pågrebet, og i DR Ultra Nyts tilfælde, at 

gerningsmanden var dræbt af politiet. I forlængelse af dette blev der sagt i programmerne at 

det ikke var farligt at færdes i gaderne, og NRK Supernytt bragte et indslag med en 

politimand, som understregede, at børn burde leve deres liv, som de plejer (NRK Supernytt, 

23.07.11).  

Et analytisk fund fra empirien som bekræftede min hypotese var, at alle tre  

skandinaviske nyhedsprogrammer for børn var nænsomme, når det gjaldt brug af grafiske 

billeder, og måden de omtalte gerningsmændene på. Det er næppe overraskende, at 

nyhedsmedier for børn undlader at vise billeder af blod, vold eller andre stærke billeder, som 

kan virke traumatiserende. Istedet valgte man på billedsiden at fokusere på hjælpeberedskabet 

og blomsterne, som de sørgende landsmænd havde efterladt. Derudover er der visse detaljer 

omkring gerningsmændene, som man undlader at fortælle. Overordnet holder man dækningen 

faktuel og giver præcis nok detaljer til at stille målgruppens nysgerrighed, men ikke flere 

detaljer end børnene selv beder om (Östberg, 17.09.18). Dog rejser daværende redaktør i 

NRK Supernytt, Nils Stokke et interessant dilemma, som ligger i at børn ofte opfanger de 

grafiske billeder i den “voksne” nyhedsdækning. Så er det trods alt bedre, at de får serveret de 

voldsomme billeder i en nyhedsudsendelse som er specielt tilpasset deres refleksionsniveau 

og kan sætte omstændighederne i en kontekst, der tager hensyn til målgruppens unge alder. 

Det var et dilemma, som ikke havde strejfet mig inden interviewet med Nils Stokke, men som 

efterfølgende satte gang i en række refleksioner omkring, hvilke udfordringer og komplekse 

problematikker og konstante afvejninger, man møder i sin hverdag som journalist, når man 

skal rapportere nyheder til børn.  

Øvrige refleksioner, som mine interviews satte i gang hos mig, er blandt andet, at det er  

en udfordring at rapportere om katastrofenyheder som eksempelvis terror, især når det 

kommer så tæt på som på nationalt niveau. Jo tættere på målgruppen begivenhederne 

indtræffer, jo mere kan de identificere sig med situationen og ofrene og potentielt blive bange 

for at lignende terrorhændelser kan ramme dem. Derfor er det vigtigt at træde varsomt, når 

man dækker denne type begivenheder og forsøge at «tage luften ud af frygtballonen» 

(Zwicky, 12.09.18). Istedet for at blæse mere luft i den og gøre frygten endnu større. På den 

anden side kan man heller ikke forherlige terrorangreb eller på anden måde bagatellisere det, 
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som er sket ved at ignorere aspekter af historien i et forsøg på at skabe tryghed hos 

målgruppen. Det er en balance, som er svær at ramme, og som kræver kompetente journalister 

og redaktører.  

 

6.2 Undersøgelsens begrænsninger - styrker og svagheder 
Undersøgelsen blev til i tidsperioden 2018-2019 og omhandler terrorhændelser og TV-

dækningen af disse i tidsperioden 2011-2017. Undersøgelsen bærer præg af at være 

produceret indenfor en begrænset tidsperiode. Én af undersøgelsens styrker er, at den bygger 

på en række dybdeinterviews, som har bidraget til et unikt indblik i, hvordan man dækker 

terrorangreb for børn i Skandinavien, og hvilke redaktionelle overvejelser samt til- og fravalg 

som ligger bag dækningen. Det man kan sige noget om som et resultat af denne undersøgelse 

er, at man bør tage en række særlige hensyn fra et produktionsmæssigt perspektiv, når man 

laver nyhedsindhold til børn.  

Hvis man havde haft mere tid og flere ressourcer, kunne man med fordel have udvidet  

undersøgelsen til at inkludere flere forskellige lande og flere informanter. Hvis man havde 

inkluderet samtlige europæiske lande, som laver public service-nyheder for børn, ville man 

have fået et større helhedsbillede over, hvilke mekanismer som ligger bag produktionen af 

nyheder til børn. Istedet valgte jeg at fokusere udelukkende på et skandinavisk udsnit. Jeg 

havde planlagt at bruge flere informanter i hver redaktion, men på grund af begrænset tid og 

ressourcer blev mit antal af informanter begrænset til én redaktør i hver redaktion og to i NRK 

Supernytts tilfælde. Jeg valgte at interviewe redaktører, fordi det er dem, der sidder med det 

overordnede ansvar for nyhedsproduktionen og træffer de afgørende beslutninger på 

lederniveau. Man kunne dog med fordel have interviewet flere journalister, som havde været 

involveret i terrordækningen i de forskellige lande for at høre om deres overvejelser og 

selvrefleksion omkring dækningen.  

Foruden at have flere informanter kunne man også have fokuseret i større grad på  

publikumsperspektivet og interviewet børn i målgruppen om deres tanker og reaktioner på 

terrordækningen i nyhedsprogrammer, som er målrettet til dem. Det findes dog allerede andre 

masteropgaver i specialpædagogik og andre forskningsfelter, som har udforsket tidligere, så 

jeg vurderede, at jeg derfor hellere ville fokusere på nyheder for børn fra et produktions- og 

afsenderperspektiv, fordi dette er mit ekspertiseområde. Derudover ville det have været en 

udfordring at finde informanter, som var i alderen 8-12 år i 2011, da 22. juli-terroren indtraf. 
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Og som ville ønske at deltage i studiet samt danske informanter, som var i samme 

aldersgruppe i 2015 under angrebene i København.  
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7 Konklusion 
For at besvare den overordnede problemstilling som er «Hvordan dækker man nyheder om 

terror i skandinaviske public service-medier for børn?» har jeg benyttet mig af kvalitative 

interviews som videnskabelig metode, fordi den bidrager til udvekslingen af menneskelige 

erfaringer. Denne metode anvendes, fordi den genererer erindringsdata, som indebærer at 

informanten reflekterer og fortolker sin egen redaktørrolle i terrordækningen for børn. Som 

den overordnede problemstilling giver udtryk for, er der tale om et produktionsperspektiv. 

Derfor kunne min problemstilling bedst besvares ved at tale med de konkrete aktører, som 

arbejder eller arbejdede med nyhedsproduktion for børn i perioden, hvor de respektive 

terrorangreb indtraf.  

Mit første underspørgsmål som led i min overordnede problemstilling er «Hvad  

kendetegner dækningen af terror i nyhedsprogrammer for børn i Skandinavien komparativt?». 

Dette spørgsmål fik jeg svar på ved at finde en række karaktertræk, som gør sig gældende for 

nyheder for børn og forholde dem til nyhedsbilledet for voksne. Her fandt jeg blandt andet ud 

af, at både terrordækningen og nyhedsdækningen for børn generelt har som formuleret mål at 

udelukke breaking news-funktionen helt. Det vil altså sige, at det eksempelvis ikke var NRK 

Supernytts rolle at være først ude med nyheden om 22. juli-angrebene, men i stedet afvente 

situationen og først fortælle historien, når de kunne give flere informationer om hændelsen. 

Dette princip gør sig også gældende for de danske og svenske redaktioner. Derudover er et 

typisk kendetegn ved terrordækningen, at man undlod at bruge grafiske billeder i 

rapporteringen af begivenhederne. Dog påpegede Nils Stokke i NRK, at dette princip kunne 

være problematisk, fordi børnene alligevel så de voldsomme billeder i det øvrige 

nyhedsbillede, og derfor kunne drage nytte af at se de grafiske billeder i et program 

specialiseret for børn, som sætter ting i kontekst.  

Et andet kendetegn ved terrordækningen for børn i Skandinavien er, at ingen af  

redaktionerne går i dybden med gerningsmændenes baggrund. Man undgår altså aktivt spin 

off-historier om gerningsmændenes familieforhold og lignende. DR Ultra Nyt nævner kort 

gerningsmandens palæstinensiske baggrund som afsæt for at give en mulig forklaring på 

angrebet på synagogen i København og forklarer kort Israel-Palæstina-konflikten som 

udgangspunkt heri. Derudover gør man ikke meget væsen ud af gerningsmændene udover at 

understrege, at de enten er pågrebet eller dræbt af politiet.  
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Mit andet underspørgsmål «Hvilke udfordringer ligger der i at formidle nyheder om terror for 

børn i skandinaviske public service-medier?» besvares ligeledes via interaktion med mine 

informanter. Udfra deres udsagn kan jeg konkludere, at samtlige informanter er enige om, at 

det er en udfordring at formidle nyheder om terror til børn. Samtidig har de et ansvar for at 

være tryghedsskabende medier, som ikke viser for ubehagelige billeder eller fortæller 

ubehagelige historier- På samme tid som de har et ansvar for at berette om, hvad der sker ude 

i verden. Det er en svær balance. Målgruppen er 8-12-årige, som er en særlig sårbar 

målgruppe, kræver en del mere pædagogisk formidling end i det øvrige nyhedsbillede. En 

anden udfordring er, at der er en mulighed for, at yngre søskende til børn i målgruppen også 

ser med, hvorfor man eventuelt må tilpasse indholdet til en endnu yngre målgruppe. Ligeledes 

er der stor forskel på abstraktionsniveauet hos en 8-årig kontra hos en 12-årig, hvorfor det kan 

være svært at tilpasse indholdet og sværhedsgraden i et leje, som passer for hele målgruppen.  

Mit tredje underspørgsmål på problemstillingen er «Hvordan ser redaktører i  

skandinaviske public service-medier på sin rolle i rapporteringen af terrorangreb til børn?», 

og skal ses i forlængelse af det forrige spørgsmål. Alle informanter jeg har talt med, tager 

deres rolle som redaktører meget alvorligt, og ser det som et stort og tungtvejende ansvar at 

formidle nyheder til børn. Lowe Östberg, som er redaktør i SVT Lilla Aktuellt, pointerer 

blandt andet, at de som journalister og redaktører hverken er terapeuter og psykologer og 

derfor ikke kan tage vare på målgruppen, når nyheden er sendt ud i verden. Deres ansvar 

stopper så snart nyheden er i æteren. Derimod kan de sørge for at sige i udsendelsen, at man 

bør tale med en voksen efter at have set særligt voldsomme nyheder og i øvrigt sørge for at 

skabe en så tryghedsskabende og omsorgsfuld nyhedsvinkling som muligt i deres 

journalistiske arbejde.  

Det undersøgelsen overordnet har fundet svar på er, hvordan skandinaviske public  

service-nyhedsprogrammer for børn har dækket terrorangreb i de respektive lande. Det har de 

primært gjort ved at give en tryghedsskabende forståelsesramme for børn, som bidrager med 

at give nyhederne en kontekst og er en slags kompas i den overvældende nyhedsjungle, som 

allerede eksisterer for den øvrige del af befolkningen. Børn har et større behov for 

betryggende nyheder, hvilket er en stor udfordring, hvis man skal berette om andet end blot 

«sus og dus og animation» som NRK Supernytt-redaktør Hildri Gulliksen formulerer det 

(Gulliksen, 05.09.18). Man kan og bør ikke sugarcoate terrorangreb i Skandinavien eller i 

andre verdensdele, men man kan forsøge at minimere utrygheden ved at forklare, at 

sandsynligheden for at terroren rammer barnet, som ser på nyhederne er meget lille. Det er 

den primære opgave for nyhedsdækningen for børn. Man kan diskutere, hvorvidt denne 
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målsætning ignorerer visse nuancer i debatten, men det er også muligt at argumentere for, at 

nyheder for børn hverken kan eller skal rumme alle nuancerne i en given dækning af en sag. 

For eksempel gik NRK Supernytt-redaktionen ikke ind i Anders Breiviks sociale og 

demografiske baggrund, som mange øvrige nyhedsmedier gjorde. Ligeledes undlod SVT Lilla 

Aktuellt og DR Ultra Nyt at kommentere yderligere på gerningsmændenes baggrund, fordi 

det ganske enkelt ikke er deres opgave at lave spin off-historier. 

Det har aldrig været mere vigtigt med nyhedsindhold til børn, end det er i dag. I disse fake  

news-tider er det vigtigt at generere indhold, som bidrager til at skabe frit tænkende unge 

individer, som kan vokse op til at blive engagerede politisk, og som kan forholde sig kritisk til 

det nyhedsindhold, de bliver præsenteret for. Krig, konflikt, terror, fattigdom og AIDS er 

nogle af de mest presserende temaer i det 21. århundrede (Carter, 2007, s. 138), og alvoren af 

disse stiller store krav til de medieaktører som står for dele af folkeoplysningen og 

bevidstgørelsen af disse emner. For at tage børn seriøst som demokratiske samfundsborgere 

kræver det, at den voksne del af befolkningen lytter til børnenes synspunkter og behov. Ikke 

mindst når det gælder interessen og ønsket om nyheder specialiseret for børn. Her spiller 

skandinaviske public service-nyhedsprogrammer for børn en vigtig rolle i at tilbyde nyheder 

og relevant indhold til målgruppen, formidlet i et forklarende, pædagogisk og 

tryghedsskabende sprog.  

 

7.1 Afsluttende kommentar og forslag til videre forskning 
Brugen af forskellige indfaldsvinkler og kvalitativ metode giver en dybere indsigt i, hvordan 

man dækker nyheder om terror for børn og katastrofenyheder for børn i et overordnet 

perspektiv og giver et detaljeret indblik i nyhedsbilledet for børn. I løbet af studiets tilblivelse 

er jeg blevet klogere på, hvilke redaktionelle overvejelser, vurderinger og mekanismer som 

ligger bag dækningen af terror samt krise- og katastrofenyheder i et mere generelt perspektiv. 

Mine informanter har givet mig en bredere indsigt i, hvilke udfordringer og dilemmaer der 

kan opstå, når man skal formidle kompliceret og potentielt traumatiserende stof for en ung og 

sårbar målgruppe. Dette kan give nogle teoretiske implikationer og konkrete værktøjer for, 

hvordan andre journalister og redaktører kan dække terrornyheder for børn i fremtiden.  

Et forslag til videre forskning er at fokusere mere på sociale medier og øvrige digitale  

medier, som rækker ud over lineær TV. Man kunne eksempelvis undersøge, hvordan 

skandinaviske nyhedsredaktioner for børn havde dækket terrorangreb på Instagram og andre 

sociale medier. SVT Lilla Aktuellt oprettede for eksempel et livefeed, hvor de besvarede 
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spørgsmål fra bekymrede børn, det feed kunne man have undersøgt mere i dybden. Jeg ved, at 

SVT Lilla Aktuellt dækkede terrorangrebet i Stockholm på deres Instagram, hvor de også 

svarede på spørgsmål fra deres følgere. Det kunne man ligeledes undersøge nærmere. Man 

kan også sammenligne med øvrige lande i Europa, som også har nyhedsprogrammer for børn 

og som har oplevet terroren ramme, for eksempel britiske BBC Newsround.  

Nyheder for børn, og ikke mindst hvordan man formidler katastrofenyheder som terror til  

børn, er et vigtigt forskningsfelt, som burde studeres mere i dybden. Det er en måde hvorpå 

man kan ivaretage børn som mediepublikum på bedst mulig måde og respektere deres 

rettigheder som demokratiske samfundsborgere.  
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9 Vedlæg 
9.1 Intervjuguide - NRK Supernytt 
 
Spørsmål til daværende redaktør Nils Stokke og da- og nåværende redaktionschef/redaktør 

Hildri Gulliksen 

 

Bakgrunn 

• Hva var bakgrunnen for lanseringen av NRK Supernytt? 

• Hvorfor er det viktig med nyheter som er målrettet mot barn? 

• Hvilken utdannelsesbakgrunn har de ansatte i NRK Supernytt? 

• Hva tenker du om det ansvar det er å formidle nyheter for en yngre målgruppe? 

• Hvordan tar man barn som minoritet alvorlig og hvorfor er det viktig? 

• Hva er det som karakteriserer barn som mediebrukere? 

 

Terrorangrepet 22 juli - NRK Supernytts dekning  

•  Hvordan husker du terrorangrepet 22. juli 2011? 

• Hvordan forbereder man seg til å dekke voldsomme begivenheter som dette? 

• Hvilke etiske overveielser gjorde dere i forbindelse med dekningen av terrorangrepet 

22. juli? 

• Hvilke redaksjonelle vurderinger gjorde du/dere? 

• Hvordan formidler man en såpass kompleks sak til en så ung målgruppe? 

• Hva er viktig å framheve (evt. nedtone) i en slik situasjon? 

• Er det noe fakta i en slik sak som blir utelatt når målgruppen er barn og hvordan? Evt 

hvorfor? 

• Hvordan omtaler man gjerningsmannen til barn versus til voksne? 

• Fins det noen unike vinklinger på 22. juli-saken som Supernytt valgte å få fram i 

dekningen? (eksempelvis innslag som “Hva er en aktor?” og “Hva er en rettstegner?” 

som kom i forbindelse med rettsaken året etter.) 

• Hva kan andre nyhetsmedier lære av måten NRK Supernytt dekket terrorangrepet på? 

 

Krisenyheter i et mer generelt perspektiv 

•  Hvordan formidler man krisenyheter til barn?  



 113 

• Er det noen typer krisenyheter som dere ikke dekker? 

• Hvordan mener du, at barnenyheter skiller seg fra voksennyheter? 

• Hvilke nyhetskriterier gjelder når man formidler til barn? 

• Er det noen nyhetskriterier som vektes høyere enn andre når det gjelder nyheter til 

barn? 

• Hva skjer når nyhetsbildet blir konstruert for barn? 

• David Buckingham snakker om “the death of childhood” - hvordan gir man barn lov 

til å være barn mens man samtidig opplyser dem om hva som skjer i samfunnet?  
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9.2 Intervjuguide DR Ultra 
 

Spørsmål til tidligere DR Ultra redakør Tommy Zwicky 

 

Innledningsvis presentere meg selv, formålet med prosjektet og tidsramme for intervjuet.  

 

Bakgrunn 

• Hva var bakgrunnen for lanseringen av DR Ultranyt? 

• Hvorfor er det viktig med nyheter som er målrettet mot barn? 

• Hvilken utdannelsesbakgrunn har de ansatte i DR Ultranyt? 

• Hva tenker du om det ansvar det er å formidle nyheter for en yngre målgruppe? 

• Hvordan tager man børn som minoritet alvorligt og hvorfor er det vigtigt? 

• Hva er det som karakteriserer barn som mediebrukere? 

 

Terrorangrepet i København - Ultranyts dækning 

• Hvordan husker du terrorangrepet i København i 2015? 

• Hvordan forbereder man seg til å dekke voldsomme begivenheter som terrorangrepet i 

København i 2015? 

• Hvilke etiske overveielser gjorde dere i forbindelse med dekningen av terrorangrepet? 

• Hvilke redaksjonelle vurderinger gjorde du/dere? 

• Hvordan forklarer man børn hvad radikalisering er? 

• Hvordan forklarer man børn om Israel/Palæstina konflikten som et muligt motiv for 

gerningsmanden drab på en vagt foran den jødske synagoge? 

• Hva er viktig å framheve i en slik situasjon? 

• Hvordan omtaler man gjerningspersonen? 

• Er det noe fakta i en slik sak som blir utelatt når målgruppen er barn og hvordan og 

hvorfor? 

• Hva kan andre nyhetsmedier lære av måten dere dekket terrorangrepet på? 

 

Krisenyheter i et mer generelt perspektiv 

• Hvordan formidler man krisenyheter til barn? (Definér evt krisenyheter evt) 

• Hvordan balanserer dere hensynet om å skjerme barna og samtidig opplyse dem, når 

det gjelder spesielt opprivende begivenheter? 
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• Er det noen typer krisenyheter som dere ikke dekker? 

• Hvordan mener du, at barnenyheter skiller seg fra voksennyheter? 

• Hvilke nyhetskriterier gjelder når man formidler til barn? 

• Er det noen nyhetskriterier som vektes høyere enn andre når det gjelder nyheter til 

barn? 

• Hva skjer når nyhetsbildet blir konstruert for barn?  

• David Buckingham snakker om “the death of childhood” - hvordan gir man barn lov 

til å være barn mens man samtidig opplyser dem om hva som skjer i samfunnet? 

• Hvor går grensen for, hva Ultranyt skal formidle av krisenyheter? 
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9.3 Intervjuguide SVT 
 

Spørsmål til prosjektleder i SVT Lilla Aktuellt Lowe Östberg 

 

Bakgrunn 

• Hvorfor er det viktig med nyheter som er målrettet mot barn? 

• Hvilken utdannelsesbakgrunn har de ansatte i SVT Lilla Aktuellt? 

• Hva tenker du om det ansvar det er å formidle nyheter for en yngre målgruppe? 

• Hvorfor er det viktig å ta barn som nyhetskonsumenter på alvor? 

• Hva er det som karakteriserer barn som nyhetsbrukere? 

 

Terrorangrepet i Stockholm - Lilla Aktuellts dækning 

• Hvordan husker du terrorangrepet i Stockholm i 2017? 

• Hvordan forbereder man seg til å dekke voldsomme begivenheter som terrorangrepet i 

Stockholm i 2017? (beredskapsplan?) 

• Hvilke etiske overveielser gjorde dere i forbindelse med dekningen av terrorangrepet? 

• Hvilke redaksjonelle vurderinger gjorde du/dere? 

• Hva er viktig å framheve i en slik situasjon? 

• Hvordan omtaler man gjerningspersonen? 

• Hvordan forklarer man barn hva terror er? 

• Er det noe fakta i en slik sak som blir utelatt når målgruppen er barn og hvordan og 

hvorfor? 

• Hvordan kom dere på å lave et live feed der barn kunne stille spørsmål? 

• Hva kan andre nyhetsmedier lære av måten dere dekket terrorangrepet på? 

 

Krisenyheter i et mer generelt perspektiv 

• Hvordan formidler man krisenyheter til barn? (Definér evt krisenyheter evt) 

• Hvordan balanserer dere hensynet om å skjerme barna og samtidig opplyse dem, når 

det gjelder spesielt opprivende begivenheter? 

• Er det noen typer krisenyheter som dere ikke dekker? 

• Hvordan mener du, at barnenyheter skiller seg fra voksennyheter? 

• Hvilke nyhetskriterier gjelder når man formidler til barn? 
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• David Buckingham snakker om “the death of childhood” - hvordan gir man barn lov 

til å være barn mens man samtidig opplyser dem om hva som skjer i samfunnet? 

 

• Hvor går grensen for, hva Lilla Aktuellt skal formidle av krisenyheter? 
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9.4 Transkribering af interview med NRK-redakør Nils 

Stokke 
 

Hva er bakgrunnen for NRK Supernytt? 

Vi startet NRK Super 1. december 2007. Det var mange grunner til at vi startet, men en av de var 

jo for å ha et godt norsk alternativ til de store internasjonale barnekanaler som bare pøste innover 

- Disney, Nickelodeon og alle de ting. Verdien av norske historier fortalt til norske barn for å si 

det enkelt. Hvis du har den argumentasjonen for å starte en barnekanal er det nærliggende å tenke 

"okay, hvilke sjangere, hvilke historier innenfor medieverdenen skal vi dekke og hvilke sjangere 

skal vi være på og der er det jo naturlig t nyheter kommer fort op. Før Super hadde man jo bare 

barne TV på 30 minutter og en ettermiddagsflate, så det var jo veldig begrenset med tid, så det at 

"oi, vi burde hatt barnenyheter", det var knapp et spørsmål, fordi vi hadde ikke engang plass til 

det. Når du har en kanal, så er det jo nærliggende å tenke. Så kanalen begynte 1. desember 2007. 

Jeg var jo én av to prosjektledere som startet kanalen, og jobbet et år i forkant med å bygge 

kanalen og så var jeg da én av tre redaksjonssjefer. Du havde en redaktør og tre redaksjonssjefer 

under, jeg var én av de tre redaksjonssjefer da vi startet kanalen, hadde ansvar for alt som ikke var 

egenproduksjon, innkjøp. alt eksternt, sendeskjema, hvordan kanalen så ut, design. Så var jeg det 

litt over ett år og så ble jeg redaktør, sjefen for det hele deretter. I den ledergruppe som da var en 

redaktør og tre redaksjonssjefer, så snakket vi jo hele tiden om tilbudet og det med nyheter for 

barn var jo oppe hele tiden. Så vi begynte arbeidet veldig tidlig med liksom okay nå ønsker vi det, 

og analysere hva betyr det egentlig at lage nyheter for barn, og hvis vi først skal, hva. Husk at 

Super hadde veldig mye TV-folk i redaksjonen, men selvsagt folk som lagde dokumentarer og 

drama. Så nyhetsjournalistikk hadde vi ikke. Så også liksom finne ut hvordan skal vi skru oss 

sammen og hele det der. Det skal vi snakke mye om utover her. Hva er nyheter for barn. Hele det 

landskapet der. Og det var min gamle sjef Vibeke Fyrst Haugen som da var redaktør og som 

egentlig var med til å beslutte at vi skulle sette i gang med det, hun gikk vel av. Jeg var redaktør 

da vi startet med NRK Supernytt, så hun gikk av litt før. Hun var liksom veldig pådriver for det. 

Nå er det vel ingen internt i NRK som var imot det. Som en kringkaster kan du ikke være imot å 

lage nyheter for barn, men det handler likevel med å ha argumentasjonen på plass også internt, for 

vi endte jo opp med å ta 10 personer og tar ressursene fra et annet sted, så du legger ned noen 

program og da må du jo kunne forklare folk hvorfor vi heller lager nyheter til barn fremfor å lage 

en eller annen dokumentar eller drama. Det var selvsagt forankret på vedtektene til NRK, husker 

ikke nøyaktig hva som står der. Det står ikke spesifikt at NRK skal lage nyheter for barn, men det 

står hva NRK's tilbud til barn skal være. Og det er jo ganske naturlig å se at nyheter er en del av 



 119 

det tilbuddet som NRK plakaten dekker. Og så var det jo fordi vi mente at det var kjempeviktig 

med nyheter for barn. Én av årsakene til oppstarten i Supernytt var, at det kom en flom av innhold 

for barn internasjonalt og vi måtte ha en norsk motvekt og parallelen der er med nyheter. AT barn 

og unge også i 2007 hadde et vanvittig tilfang. Internett fantes da også. Og det var i enda større 

grad et ønske om å ha et relevant tilbud til barn som på en måte kunne være en motvekt eller 

ihvertfall sette litt mer i sammenheng for i 2007 var det også slik at barn ikke kunne velge å ikke 

få med seg nyheter. Da jeg vokste opp kunne jeg velge, for det var bare å ikke se på Dagsrevyen 

og ikke åpne avisen, men i dag og i 2007 var ikke det mulig. Og da er det enda viktigere at Super 

tar den samfunnsoppgaven sin på alvor og sier at okei barn blir utsatt for nyheter overalt, 

oppdraget vårt er å sette det i en sammenheng og gi dem fler svar enn spørsmål.  

 

Hvordan adskiller barnenyheter seg fra voksennyheter? 

Det vi tenkte der var jo at barn kommer fortsatt til å se på voksennyheter, de er på nettaviser, de 

ser kanskje litt på Dagsrevyen selvom lineær TV ikke er så aktuelt for barn, men de ser ihvertfall 

på nettnyheter. De går forbi avisstativet på butikken og ser overskriften av VG. Og de nyhetene er 

jo formulert og skrevet og tilpasset voksne på alle vis, både språk og sjargong, men også forventet 

kunnskap for å skjønne hva nyheter betyr ned til bildebruk og virkemidler generelt. Gode 

samfunnsborgere trenger å vite hva som skjer både i inn- og utland og da må du følge med på 

nyhetene og for følge best med på nyhetene må du ha nyheter tilpasset for deg. Vi mente selvsagt 

at mye av det som er tradisjonelle nyheter de kommer til å fortsette å få med seg det, men det er 

fint om de har mulighet til å få med seg nyheter som er mer tilpasset for dem både emd språk og 

bildebruk og innholdet generelt, sånn at de får mer med seg. Det burde kanskje de voksne og. Jeg 

føler veldig mange nyheter for voksne som gå fullstendig over hodet på folk. Man har en sak om 

Israel-Palestina konflikten, hvor premisset som ligger der er at man skal ha skjønt konflikten og 

utrede linjene for den, og det kan jo ingen. Det er jo skremmende hvis du går ut på gata og spør 

folk hvem er i regjering, hvilke partier er i regjeringen i Norge, så tror jeg at halvparten svarer Ap, 

og da skjønner du ikke noe av nyhetsbildet, når liksom premissen er at det er Høyre som er i 

regjering. Men vi mente at vi ihvertfall burde gjøre det lille vi kan da  for å fortelle det til barn.  

 

Hvilken utdannelsesbakgrunn har folk i Supernytt? 

Vi satt jo cirka 10 i redaksjonen, som er en gjeng både av journalister men også de som filmer og 

klipper, grafikere. Prosjektlederen for det kom fra nyhetene, hun hadde nyhetsbakgrunn. Nå 

husker jeg ikke hvor mange vi var i Super på den tiden, men ihvertfall over 100, 120-130. Og 

veldig mange av de jobber med å lage TV-program og veldig mange av de var enten 

dokumentarister eller dramafolk, så vi hadde veldig få med den typen tunge journalistiske 
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bakgrunn. Vi visste at vi trengte et godt samarbeid med nyhetene, fordi de satt på alt fra kilder til 

daglig nyhetsproduksjon, så vi hentet inn Live Kaldestad fra nyhetene som var prosjektleder på 

det. Så resten av gjengen var primært fra Super, men vi hentet inn et par journalister. For å ha det 

blikket inn. Og så har vi gode folk som er gode til å formidle til barn. Og i skjæringspunktet der så 

kan det hende at vi kan klare at lage ordentlige nyheter for barn. Og i tillegg hadde vi jo fotografer 

og klippere og en grafiker, for vi visste at vi trengte mye grafik for å forklare vanskelige ting med 

enkel grafikk. Supernytt hadde eget studio som ble bygd for Supernytt, som hadde greenscreen, 

noe som ikke er så vanlig i NRK, men som gjør det mye lettere å ta opp og ned studio. Det var 

nok overvekt av Superfolk, men det var også journalister for å finne den gode miksen.  

 

Hva tenker du om ansvaret det er å formidle til en så ung målgruppe? 

Vi mente at det er noe av det virkelige samfunnsoppdraget til NRK er at vi har ordentlige nyheter 

for barn, for de får med seg nyheter overalt, de nyheter er for voksne og vi må liksoms sette det i 

en kontekst som barna skjønner. Og særlig etter vi fikk en kanal som vi mente var helt på sin plass 

at vi trengte, så så vi mye til utlandet. Jeg jobbet veldig mye i Europa og i hele verden og vi 

utvekslet jo en del erfaringer med andre land, altså BBC har jo veldig mye for barn, i min tid 

hadde vi et veldig tett samarbeid med svenske og danske kanalsjefer og også så mye til Tyskland. 

Vi så mye på hva alle andre store barnekanaler hva de gjør, har de nyheter, hva slags nyheter har 

de, men også sånn hva er nyheter for barn? Er det bare dyrenyheter og tøys og fjas eller er det 

hard news og siste utviklingen i krigen i Syria. Og vi så jo eksempler på de kanaler rundt i Europa 

som har nyheter, en veldig stor spredning der. Det var ikke gitt at vi endte opp med det vi gjorde i 

Super. Men vi mente jo veldig tidlig at nyheter for barn, så er hovedordet nyheter. Og da gjelder 

aktualitetsprinsippet veldig høyt. Når vi mener det, så ligger det jo selvsagt i det at liksom det å 

når vi først legger det i nyheter for barn er det jo enda viktigere at vi lager det enn hvis det bare 

var nyheter fra dyreparken i Kristiansand, så er ikke det spesielt viktig. Og da hadde vi sikkert 

ikke lagd det.  

 

Gjelder de samme nyhetskriteriene for barn som for voksne? 

Ja, i stor grad. Og så har du jo en.. Du ser hvor Supernytt enda mer i dag. I min tid begynte 

sendingen ti på 19 og det var liksom hovedsendingen. Nå er den flyttet til om morningen og så 

brukes den enda mer i skolen, så publiseringen skjer på morgenen nå, som jo endrer litt på hvilke 

nyheter du dekker og hvordan man gjør det. I tillegg så har de jo en mye større synlighet på 

sosiale medier som jo i 2010 fantes men ikke var så utbredt blant barn som i dag. Det handler jo 

også om aldersgruppen. Men grunnen til at jeg sier alt det her er jo, at det er de samme 

nyhetskriteriene, men å lage nyheter for barn handler jo også om at du må lage nyheter som barn 
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på et eller annet vis er engasjert i. En god nyhet for barn må selvsagt ha nyhetskriterier, men.. Jeg 

ser hva som skjer på Supernytts instagramkonto og jeg tipper at en av de mest engasjerende saker, 

er den saken om læreren på Ekeberg som ikke hilser. Det er en sak som selvsagt treffer skolebarn. 

Samme med fraværsgrensen. Fordi det er en del av den store diskusjonen i Norge, men de sakene 

treffer jo barna ekstra, men også finne de sakene som på en måte berører barn og unge som treffer 

dem mer i hjertet. Finne den vinklen inn i de sakene er jo viktig i å formidle nyheter til barn. Og 

så betyr ikke  det at enhver sak fra Syria må handle om en 10-åring, men i større grad kanskje enn 

at Sissel Wold følger en 50-åring i Syria. Ære være Sissel Wold, hun skal følge en 50-åring. Men 

det handler om å ha en redaksjon som tenker det da. Fordi det gir jo nødvendigvis et annet blikk 

inn i Syria-konflikten om du følger en 10-åring enn en 50-åring, men den føles viktigere og mer 

relevant for et barn.  

 

Vi hadde en dokumentarserie som var litt mer oppsøkende, litt sånn Brennpunkt light som handlet 

om den utrolige dårlige fysiske standarden på en skole rundt Hamar. Det er en nyhetssak som 

også dukker opp i en voksenverden, men dette var selvsagt sett gjennom barna, men ogå hvordan 

barna kan påvirke. Det er den samme saken som for voksne, men vinklet gjennom barnas øyne.  

 

Hvordan tar man barn alvorlig som nyhetsforbrukere? 

Jeg tror det handler om å finne de nyhetene som treffer dem. Jeg har sett litt ekstra på Supernytts 

instagramkonto nå i det siste, og jeg syns de har en del saker der som hverken spesielt viktige 

nyhetssaker eller saker som treffer barn, så de burde aldri vært der, spør du meg. Og så er det 

gode eksempler på nyhetssaker vinklet mot barn sånn som da må lærere håndhilse på barn, og 

hvis de ikke håndhilser hva kan de fortsette å jobbe der. Fordi det er ting som barna møter i sin 

egen hverdag. Og det gjelder veldig mye av det politiske saker, mange av de kan man jo vinkle til 

barn. Samtidig så må du jo ivareta det vesentlighetskriteriet og da, og ikke bare blåse opp 

tullesaker. Og det er klart, hvis de får med seg valget i Sverige, som er om en uke eller 6 dager, så 

kan nok det også med fordel forklares på samme måte som for voksne. Altså hva er det de 

krangler om og hva er de store stridstema der og en sak om valget i Sverige blir nok bedre løst 

ved at man forklarer mer  hva er det de egentlig snakker om og hva det betyr. Men at du tar det 

store bilde fordi det er det det er.  

 

Hvad er typisk for barn som mediebrukere? 

 Da vi begynte både med Super og Supernytt, hadde vi veldig mye tall og forskning som 

beslutningsgrunnlag for alt vi gjorde høres jo banalt ut, men vi var en avdeling som var preget av 

veldig mye synsing og sofasynsing og "jeg kender en 3-åring som synes at" det går ikke an å si, så 
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vi innførte nok ganske mye mer vitenskap, litt fler tall, litt mer analyse litt mer forskning, mye 

fokusgrupper, var mye ute blant barn og fant ut hva som foregikk. Vi hadde konkrete tall på at 

barn er de mest illojale mediebrukerne som finnes. Moren min ser på NRK uansett, også når det er 

prøvebilde, for det kommer tilbake. Zapper aldri over til TV2. De barna som vi hadde på Super ga 

jo egentlig blanke f i Super. Hvis det ikke var noe bra der, så bytta de kanal. Som jo gjorde det 

kjempleskummelt å lage barnekanal, fordi du må lage bra ting. Du kan ikke bare lage noe som du 

selv syns er viktig, du må lage noe barna liker. Og det samme gjelder jo nyheter. For dengang 

begynte vi som sagt 18.50 på kvelden. Eller 19.10? Det hjelper ikke å lage viktige nyheter, hvis 

ingen ser. Og vi vet at har vi ikke noe barna vil se på, så ser de på Cartoon Network eller Disney. 

Dette var jo litt før Netflix virkelig tok av. Og youtube egentlig. Nå er det endda verre, nå er de 

langt over fjellet. Så må de bruke nettspilleren som hovedplattform, og de bruker da mye mer 

instagram og snapchat. Vi skal i mye større grad være der hvor barna er, fordi at barna oppsøker 

ikke Supernytt på samme måten som moren min oppsøker Dagsrevyen. Så vi må tvinge det inn 

der, samtidig kan du ikke ha fullstendig knefall og bare lage tullenyheter om kjendiser som ingen 

bryr seg om, eller som barn bryr seg om, men som ikke har noen nyhetsverdi. Så det gjør det jo 

ekstra vanskelig tenker jeg og med al formidling til barn, og særlig med nyheter som fort blir 

veldig alvorlig og viktig og som er da kjempevanskelig å lage til barna i dag. Jeg vet ikke hvordan 

tallene er på Supernytt nå, for nå går det på morgenen, og veldig mange ser det på skolen, så da er 

det sikkert vanskelig å ha den der. De har sikkert tall, men jeg mistenker at de tallene egentlig 

ikke er spesielt nøyaktige, jeg tror ikke det er mulig å få til. Seertall på Supernytt kan ikke være 

det viktigste, for du vil aldri klare å konkurrere med liksom noe gøy underholdning et annet sted, 

så det betyr ikke at du ikke skal ha det. Men vi må samtidig finne en mulig balanse.  

 

Hvordan husker du 22. juli? 
Jeg husker det veldig godt. Jeg satt ute, hørte at det smalt som faen. Jeg var på vei inn i bilen og 

jeg kjørte gjennom sentrum gjennom ring 1 fra øst gjennom ring 1  under Regjeringskvartalet bare 

noen minutter etterpå. Kom ut ved den avkjøringen i Ullevålsveien, jeg skulle kjøre opp 

Ullevålsveien så jeg kjørte ut rett ved Y-blokka, ser da at veldig mye har skjedd. Kjører litt bort 

og stopper ved den katolske kirken og går ut, for jeg har selvsagt på meg journalisthodet, så jeg 

går mot strømmen og går mot der det smalt og kommer ned Grubbegata og er der jævlig tidlig, 

lenge før NRK, for jeg husker at de kom og satt opp. Så har jeg en søster som jobber i 

Justisdepartementet, som hadde hjørnekontoret i tredje etasje. Hun var på ferie, men hun hadde 

kollegaer som døde. Så jeg var der en stund og ringte litt rundt og så bor jeg ikke så langt unna, så 

jeg dro hjem. Jeg hadde ferie til og med den fredagen, så det var min redaksjonssjef Hildri 

Gulliksen, som egentlig var redaksjonssjef for de store barna altså Super det vil si 8-12 åringene. 
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Hun fungerte som redaktør og vi snakket sammen kort tid etterpå, for vi skjønte jo at her er det 

noe som skjer. Alle var jo på ferie og dette var i tillegg en sånn fredag ettermiddag, fordi de som 

var på jobb hadde dratt og de som skulle på jobb på mandagen hadde ikke kommet, så det var jo 

helt tomt. Men hun var fungerende redaktør, vi fant ut utover tidlig kveld. Dette er jo teknisk for 

hun var jo fungerende fram til mandag. Dette er jo teknisk, men jeg tok over jobben som redaktør 

kvelden 22. juli, og hun tok over sin vanlige jobb som redaksjonssjef for å sette i gang Supernytt 

også. Dette handler også om at det er klart på NRK, så er det jo mye som skjer, så at jeg var 

tilbake som redaktør var viktig for det lille redaktørkorpset som var på NRK, så vi hadde jo 

forholdsvis tidlig faste møter uten å gå for mye inn i det. Så Hildri Gulliksen hadde ansvar for 

Supernytt og satte i gang den tidlig, da husker jeg ikke detaljene, men vi tromma jo tilbake det 

lille som fantes. Vi hadde jo i Supernytt et sånt grønt studio. Det fantes jo ikke teknikere til å sette 

opp noe sånt på sommeren, for Supernytt slutta jo en måned før og skulle tilbake først etter 

sommeren. Som også er en interessant diskusjon, "skal vi ha Supernytt på sommeren?". Det skjer 

nyheter på sommeren. Hvorfor skal ikke vi være der, men være på ferie. Dette skjedde da både så 

langt til og fra sommerferien som det kunne komme på Supernytt. Så vi hentet inn de vi kunne. 

Nå husker jeg ikke, hvem som hadde den sendingen 23. juli, jeg tror det var Benedikte. Som også 

hadde den. Den spilte vi jo inn i et sånt møterom og bare satt opp noe enkelt lys vi kunne finne, 

for studiene våre kunne vi ikke bruke. Vi hadde en lang diskusjon, jeg husker ikke om dette var 

før eller etter 22. juli om hva gjør vi med sånne ad hoc løsninger, hvordan lage noen kjappe ting. 

Men det var også en del av problemet med Supernytt, at vi hadde en sending om dagen, og vi 

kommer sikkert litt inn på det senere. Du kan ikke ha hard news. Supernytt skal ikke være først, 

for det har vi hverken redaksjon eller noe annet til, men vi skulle liksom sette det i en 

sammenheng. Men vi valgte å gå ut og lage en sending, vi gjorde noe på nettet tidligere, men vi 

hadde da den videosendingen 23. juli sikkert litt ut på ettermiddagen, hvor budskapet igjen var 

nyheter for barn og fortelle hva som hadd skjedd og sette os i dems situasjon og hva barna lurte 

mest på Og vektlegge at det ikke er farlig å gå ut lenger, dette var som sagt lenge etter at Breivik 

var tatt. Og vi satt jo så tett med nyhetene, så vi visste jo alt NRK visste og det var mye mer enn 

det som gikk ut på lufta. Så vi kunne liksom si at det var tryggt å gå ut. Vi hentet inn Jon-Håkon 

Schultz ganske tidlig, tror jeg. Han psykologen. Og så forklarte han. Vi hadde også noen 

intervjuer med noen politifolk for å liksom si "okay han er tatt ,dette har skjedd". Så viste vi jo 

mindre bilder enn det som ble i voksensendingen, selvsagt fordi det er barn. Det er også et 

problem/udfordring for Supernytt, at selvom målgruppen er 8-12 åringer, men alle barn ser på. En 

5-åring ser på, ikke sant? Det er ikke noe hengelås på TV-programmer. Så det er vanskelig å være 

målrettet mot 8-12 åringene samtiig som du vet at en 6-åring ser på. Hvordan skal du treffe der? 

Ekstremt vanskelig i en sånn setting med 22. juli. Men også da jo viktigere nyheter er, jo viktigere 
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er det at Supernytt dekker det. Det sa vi jo alltid med hva var en god Supernyttsak og det å være 

ærlig rundt 22. juli var jo helt avgjørende der. Og jeg er ganske sikker på at vi også brukte navnet, 

at vi ikke bare sa 'terroristen', det er jeg ganske sikker på at vi gjorde. Det burde vi ihvertfald. Og 

liksom at det er tryggt å gå ute, dette har skjedd. Men også hva vi ikke vet og så videre. Og så er 

det jo utfra et journalistisk hode forferdelig synd at det skjer midt på sommeren hvor du ikke har 

en redaksjon, fordi vi hadde vel noen saker ute den uka, noen saker tror jeg, men du har jo ikke 

apparat til å gjøre store ting ,fordi folk ikke er tilgjengelige, de er ikke mulig å tromme sammen. 

Ned til som jeg sa, at vi hadde ikke studio. Det var så mye  som ikke.. Vi var jo kun på nett. 

Sendingen 23. juli gikk jo kun på nett, ihvertfall første. Så ja. Og jo større en nyhet er, jo viktigere 

er det at Supernytt tar den og i det visste vi jo, at så store norske nyhetssaker må man ta. Nå var 

det ikke akkuratt noen som så for seg en terrorhandling av 22. juli, men vi hadde jo diskutert mye 

liksom det man kunne forestile seg av case i forkant, at vi må være ærlige om de tingene, men 

selvsagt fortelle de igjen til barn. At det er tryggt å gå ut. Fortelle det som har skjedd, men fortalt 

med et språk som barn skjønner. Og det så vi jo ikke bare 22. juli, men det gjelder også Supernytt 

generelt, så vi merket veldig tidlig at det faktisk var en del foreldre eller voksne, som ihvertfall da 

vi gikk 18.50, var det en del voksne som så på sendingen fordi det ble forklart på en god måte. 

Det er veldig mange som ikke vet hva en tiltale er, og forskjellen på å være mistenkt og tiltalt. Og 

det er så mange gråzoner, og nå vet jeg ikke noen tall på noe sånt, men det var faktisk også en del 

innvandrere som brukte det og det er mange. Vi hørte fra en del av de opplæringsmiljøer, hvor det 

også var brukt, fordi det blev fortalt på en mye mer forståelig måte. Både som sagt med grafikk og 

alt. Så vi kom jo veldig fort i gang. Dette er som sagt mange år siden, så jeg husker ikke detaljene, 

men jeg husker at vi skrapet sammen de folk vi kunne, og Hildlri (Gulliksen, red.) jobbet også 

veldig mye med det også, hun er jo gammel radiojournalist. Og selvsagt så var vi bar tre minutters 

kontorgang fra nyhetene, så vi satt jo ved siden av hverandre. Og så hadde vi vel en stor sending 

måneden etter, 21. august, en halv times sending som gir et mye større overblikk. Ideellt sett, så 

skulle den være kommet mye før, fordi barn tenker jo mye på, altså det var jo det eneste som 

foregikk i Norge på en måned, men den sendingen er også interessant å se, fordi den har mye om 

hvordan man så ting gjennom barns øyne og forklarte det. Tok op de tingene som barn både følte i 

etterkant og tenkte på og så det mer fra barns ståsted samtidig som at du fortalte helt klinisk hva 

dette handlet om, du sa at 77 var døde og at en gikk rundt og skjøt på Utøya, fordi det var det som 

skjedde, og å sugarcoate det mente vi hele tiden i Supernytt at ikke var formålstjenstlig. Det var 

ikke det Supernytt skulle være. Den sendingen var mye rundt i verden på festivaler, fordi det er 

veldig sånn spesielt både at det er en nyhetssak som hele verden visste om og Supernytt hadde 

også et tett samarbeid med mange kanaler i Europa og ble brukt som en case på hvordan man 

dekker sånt, skal man fortelle, skal man ikke, hvor mye bilder skal man vise, hvem skal du 
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intervjue. Mye med BBC også og Tyskland har jo mye nyheter for barn, så de var en test. Og Live 

vet jeg var mye rundt og snakket der for at folk er forberedt når det først smeller og vite hva man 

gjør. Det er vanskelig.  

 

Vi hadde et interjvu med Stoltenberg. Nå husker jeg ikke. Men det er jo alltid interessant, når vi 

hadde Supernyttjournalister ute hos politikere, fordi du ofte fikk litt andre svar, for de måtte si 

hva.. de kunne ikke pakke det inn i medierådgiversjargong, de må forklare på nytt og si hvis du 

skal forklare dette, og så kommer de med en sånn medierådgiverforklaring. Og så sier reporteren 

"hvis du skulle forklart dette til en 10-åring, hva ville du sagt da", og så kommer de ekte tingene. 

Nå husker jeg ikke hvordan Stoltenberg-intervjuet var, men det er vel en halvtimes sending. 22 

minutter. Og så har de en veldig fin sending under rettsaken i april 2012, der er der en veldig god 

sending den dagen, som også har en del grunnleggende forklaringer. "Hva er en rettsak?", "Hva 

betyr tiltalt?", "Hva er en dommer?", og de er veldig gode. Og hva skjer nå? Og hva skjer i retten. 

Hvorfor skal det være rettssak når alle vet at han er skyldig og han selv sier at han er skyldig? 

Hvorfor gjør vi dette da? Jo, fordi. Ikke sant. Rettsprinsipper og blabla. Alt det som Carl I. Hagen 

til og med burde sett på Supernytt, fordi han mente det var idiotisk å bruke penger på en rettssak. 

Mange burde sett på Supernytt. Jeg husker den veldig godt. Jeg tipper det er noen sendinger når 

han ble dømt, at det er en fin nyhetsdekning, den har jeg ikke sett på lenge.  

 

Hvilke etiske overveielser gjør man i forhold til hva man skal ha med og ikke ha med i 

dekningen? 

Det var lett å velge bort en del bilder. Nå satt jo ikke jeg i klippen, men jeg var jo redaktør for det. 

Og det var jo selvsagt mye bilder som ble vist på hovedsendingen på NRK, som vi ikke viste. Vi 

viste ikke bilder av hun dama som går opp Akersgata med den store splinten i panna, og jeg tipper 

at vi ikke viste så mange av de bildene, som NRK blurret, altså der hvor du har pixler, det tror jeg 

ikke vi gjorde. Vi viste selvsagt bilder av et utbombet Regjeringskvartal og vi viste jo åpebart ikke 

de verste bildene fra Utøya, og så sier jeg at det er en selvfølge å vise bilder fra et utbombet 

Regjeringskvartal, for oss så var det jo også en diskusjon, men da hadde vi laget Supernytt i litt 

over ett år da, så vi var gansk godt innforstått med hva vi gjør og ikke gjør. Nå kommer jeg ikke 

på andre store nyhetssaker i forkant, men vi hadde jo truffet valg tidligere om hva vi viser, så de 

avveiningene tror jeg gikk ganske kjapt, det hadde nok vært mye vanskeligere, hvis vi aldri hadde 

gjort Supernytt før. Men igjen, jo større nyhetssaken er, jo viktigere er det at vi forteller en. Og de 

får med seg de bildene uansett, så vi kan like gjerne vise dem bildene og heller bruke det som en 

kontekst til å redusere frykt eller sette det i en sammenheng for dem. Det var det vi valgte. Og 

brukte Jon-Håkon mye. Både intervju med han på fredagen, men også mye i redaksjonen. Og i 
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tiden før vi startet Supernytt som en sånn ekspert på krisehåndtering for barn, han har vært innom 

hele spektret. For å finne ut hva som er smart å gjøre. Vi var ganske åpne på ting vi ikke hadde 

full kontroll på, da ringer vi en venn som i Jeopardy, da ringte vi Jon-Håkon og et par andre som 

vi brukte mye bare for å være sikre på at vi gjorde det riktig. Også fordi så vet vi at hvis det er 

debatt rundt det vi velger, så.. for vi fikk jo mye henvendelser fra foreldre om hvorfor vi kunne 

vise dette, men da er det enda viktigere at vi er trygge på, at det vi har gjort er riktig. Selvom det 

ligger et redaktøransvar på toppen, men ja.  

 

Er det andre særlige redaksjonelle overveielser man gjør, når man har barn som 

målgruppe? 
I denne 21. august historien er det jo bruk av barn som forteller selv, som jo både er vanskelig og 

et redaksjonelt-etisk minefelt fordi hva de forteller, vet de hva de forteller, har de oversikt på det 

selv, vi må selvsagt få godkjenning fra foreldre og sånt, men det ligger jo også en redigering i 

etterkant nødvendigvis, hvordan påvirker det historien. Enda en vurdering som gjør det enda 

vanskeligere er at man kan intervjue en 11-åring nå, men vil han som 15 eller 18-åring at det skal 

ligge ute? Vi har hatt noen vonde eksempler på det, ikke i Supernytt, men i noen dokumentarer i 

Super. Hvor det bare er veldig vanskelig. Og det avhenger selvfølgelig også litt av hvilke 

historier, du skal fortelle. Jeg husker første del af 21. august-episoden er det en som forteller om 

hvor han var, og han hørte smellet og hva de snakket om og sånt. Og så sa jeg indledningsvist noe 

om hvordan redaksjonen er satt sammen, og der er jo den barnekunnskapen ekstremt viktig, de 

som har laget dokumentarer for barn og vet hva som skal til og så er det fint at de har fått påfyll 

på nyhetskriteriene i bunn, men der er den barnedelen enda viktigere, slik at du ikke går ut som en 

sånn hard news-fyr fra Dagsrevyen og bare pumper folk. De er ikke sånn altså, men vi vet mer om 

hvordan barn har det når de ender opp på TV. Og selvsagt veldig viktig i slike saker som 22. juli, 

hvordan vi dekker ofre og pårørende og de som bare har opplevd det selv. Og så føler en 10-åring 

jo mer nærhet til en 10-åring som forteller enn en voksen som snakker. Men det er veldig 

vanskelig. Og i forhold til hvordan man forteller om gjerningsmannen, jeg er helt sikker på at vi 

veldig ofte snakket om Behring-Breivik. Noen unngår navnet også en del voksne, som jeg både 

personlig og faglig mener er feil. Og jeg er ganske sikker på, at vi brukte Breiviks navn. Og jeg 

mener det kanskje er enda viktigere i en barneverden fordi det ble for abstrakt å bare snakke om 

terroristen, voksne skjønner hva du mener, men jeg tror ikke barna skjønner det på samme måten. 

Vi brukte av og til 'terroristen' også, men når du skriver ti setninger på rad, så må du gjøre det av 

og til, men at vi ikke kun sa terroristen, slik noen voksen nyhetsmedier gjorde.    
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Hvordan kunne man si til barn at det ikke kan skje igjen? 

Jeg tror noe av det første vi sa i den 23. juli-saken, at det kom fram gjennom samtaler enten med 

Jon-Håkon eller en av de andre, at han sier at barn lever stort sett her og nå og har ikke den store 

fram og tilbake i tid-tanken, hvis det er trygt nå, så må de vite at det er trygt nå. Vi kunne jo ikke 

sagt det samme, hvis det for eksempel hadde vært et jordskjelv, men vi fikk vite eksperter at det er 

det barna er mest opptatt av, så må vi fortelle det. Og vi hadde også et politiintervju i 23-juli 

saken, hvor en politibetjent sier hvordan det ser ut nu, og hvorfor deter trygt. For selvklart er barn 

ikke så dumme, så hvis vi hadde vært så idiotiske at vi hadde prøvd å lure dem, så hadde de jo 

gjennomskuet det, så du må jo liksom forklare at sådan er det. For de er jo kjempenysgjerrige, og 

jeg vil jo tro at ganske mange 10-12 åringer i den tida der brukte mye tid på å google, og ikke 

minst de har veldig begrenset utvikling og får bare med seg bruddstykker her og der, men sette 

inn i sitt tankemønster og sin forståelse av verden og snakke med venner om det samme, og da tar 

man jo veldig mange nyhetssaker og særlig 22. juli sine egne retninger. Og desto viktigere da, at 

Supernytt 1) tar opp ting som de vet at barna er særlig opptatt av og 2) kommer med enkle, harde 

fakta. Så om praten på barneskolen plutselig handler om at han er fortsatt fri, så kan de referere til 

Supernytt og si "nej, han er tatt". Og det er tryggt å være ute, og du kan si at det vet du fordi du 

har sett Supernytt og avvepne noe av den praten og sladder eller rykter som barn skaper fordi de 

lever i sin egen verden. Og da bruker vi jo eksperter som Jon-Håkon og de andre veldig mye og så 

kan de si hva barna kommer til å være mest opptatt av og hva praten på barneskolen kommer til å 

handle om.  

 

Hvor enkelt kontra hvor komplekst skal man gjøre disse sakene? 

Det er veldig vanskelig, for bare innenfor målgruppen 8-12 år er barn veldig forskjellige, det er jo 

fra nesten kjønnsmoden til nesten begynt på barneskolen. Supernytt la oss i den øvre sikte (12) der 

og så er vi veldig tydelige på det. Jevnlig sa Benedikte (Bendiksen, red.) at nå kan det være litt 

skumle bilder eller her kan det være lurt å snakke med en voksen etterpå, eller hvis du lurer på 

noe ring de, eller hadde en kontakttelefon. Men vi mente at ja, en 5-åring kan se på, men vi må 

tenke på 10-12 åringen, og det er det ansvaret som trumfer at en 5-åring ser på. Det er noe av de 

prinsippene som ligger til grunn for mye av Super, særlig i min tid da TV fortsatt var størst og 

sendeskjemaet som er veldig vanskelig å programmere, fordi du må sende en dramaserie for en 

12-åring og vite at en 5-åring ser på, mange vet at de skal skru av fordi det ikke er noe for dem, 

men mange ser på. Men at en 5-åring ser på kan ikke være årsak nok til ikke å gi en 12-åring det 

den skal ha. Selvom det selvsagt ligger i bakhodet vårt hele tiden. Det gjør det nesten enklere på 

nett, fordi der kan jeg oppsøke det selv, men der får de ikke bare passivt servert en animert 

Starwars serie, som jeg hadde i noen år, som gikk 19.00. På nettspilleren må man ihvertfall aktivt 
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trykke seg inn. Vi fikk alltid klager. Alltid klager. Det er nesten synd at man får lite klager i 

nettspilleren, fordi trøblet ed nettspilleren er at barna ser på, men de voksne vet ikke hva de ser på 

i samme grad. Når de så på TV var jo den i bakgrunnen, og foreldrene kunne hatt et halvt øye 

borti og sett på. Det skjer ikke på nettet. Og det er en del serier vi lagde selv, Jenter, Sara og Mia 

som primært gikk på nett. Jeg vet at mange av de problematikker vi tok opp og hvordan vi fortalte 

historier, hadde fått et hav av klager hvis det hadde gått på TV. Vi hadde ikke nødvendigvis 

endret programmet av den grunn, men det hadde vært mange sinna foreldre, men når  du går på 

nett så ser de ikke, og det er veldig synd.  

 

Var det noen aspekter som var viktig å framheve? 
Nå snakker vi jo ekstremt klinisk om 22. juli. Men det som gjorde det selvsagt enda vanskeligere 

for 22. juli var at selvom det ikke var barn i målgruppen som ble skutt, så var det jaggu ikke langt 

ifra. Så barn føler det enda nærere, hvilket gjør det enda viktigere å fortelle. Men det var jo mye 

detaljer rundt Breivik som har en veldig nyhetsverdi i seg selv, men som vi ikke valgte å gjøre noe 

på i Super, fordi, ja. Vi snakket ganske lite om familien, jeg tror ikke det er noe snakk om moren i 

Supernytt, selv om det jo var en del av den store analysen av, hvordan Breivik ble Breivik, som 

det er skrevet veldig mange gode bøker om. Jeg tror ikke det er toucha hos oss i det hele tatt. Der 

har vært noe intervjuer med faren, de tror jeg ikke vi har vist. Også fordi jeg tror at en av de 

vurderinger er, at nyhetsverdien er der, men den ble slått ihjel av den uroen og frykten som veldig 

mange barn automatisk ville tenkt ved at de ville jo nærmest sette seg selv i rollen og se på sine 

egne foreldre og da skal du ha et ganske stort apparat i en TV-sending for å forklare alt det, og så 

glemmer veldig mange TV-produsenter at veldig mange barn ser jo ikke en hel sending, de ser 5 

minutter og så har de ikke analysert alt det andre de ser. Så der er nok mye av det som blir valgt ut 

fordi det ikke var viktig. Og liksom holde seg til det harde greier. Og så tror jeg nok også i de 

dagene eller månedene hvor rettssaken pågikk var relativt mye mer 22. juli-nyheter i 

voksennyhetene enn i Supernytt. Det var ganske lite utover fordi i den daglige driften er det ikke 

så mye å snakke om, så man må gjøre andre ting. Og den kverningen på detaljer var ikke så viktig 

for barn å skjønne. Og det går jo igjen på det med nyhetskriteriene, jeg ser ikke så mye på 

Supernytt fordi det går på morgenen og jeg er ikke i målgruppen, men jeg ser litt. Jeg ser at de har 

innført noe sånn dyrehumor. Jeg hadde ikke likt sånne ting, jeg syns jo at nyheter skal være 

nyheter. De gjør det sikkert fordi det skal være underholdende. Jeg syns jo ikke noe om sånt. Jeg 

syns nyheter skal være nyheter og vi skal ikke ha tullenyheter. Samtidig så er det en balanse, hvor 

du skal gjøre ting på barnas premisser og av og til er det jo litt sånn lette ting. Sånn er det for 

voksne også, går du på Dagsrevyen, så er det av og til litt sånn fjas.  
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Hvordan kommer man opp med den unike vinklinge til Supernytt? 

Det handler om den barnefaglige kompetansen i redaksjonen de som har laget dokumentar for 

barn i mange år og som i veldig stor grad vet både igjennom jobb og gjennom utdannelse eller alt 

annet hvor kunnskapsnivået til barn er og hvor de i redaksjonen bryter ned nyhetssakerne og 

ordbruken. Vi har et tett samarbeid med nyhetsredaksjonen i NRK som jo er gedigen svær og hvor 

vi også henter folk inn og kontakter de og også saker ikke bare 22. juli, hvor vi brukte nyhetsfolk 

der til å forklare basic ting på lufta. Og så tror jeg kanskje det har dryppet bittelitt tilbake på 

nyhetene fordi Supernytt var et prosjekt internt i NRK som ble veldig lagt merke til og vant 

interne priser i NRK på sånne fagdager, men det var en redaksjon som ble løftet opp og frem av 

altfra kringkastingssjef til andre som ble sett på som veldig viktig. Og at en del nyhetsredaksjoner 

så liksom kanskje har fått noen små drypp og kanskje bruker litt fra Super til å liksom 

tilgjengeliggøre egne nyheter litt mer. Det tror jeg faktisk. Som jeg sa innledningsvis det er ikke 

alle som kan forklare Israel-Palestina konflikten, og som egentlig vet hva som har skjedd i Hebron 

i det siste to månedene, da har du ikke peiling på hva Sissel Wold snakker om i dag. Jeg tror de 

har lært litt der. Også hun Live som dro tilbake til nyhetene, og så har det kommet en ny 

prosjektleder i Supernytt. Og jeg vet at noen av journalistene har gått fram og tilbake også 

klippere som også er en stor del af historiefortellingen til barn. Så jeg tror vi har mye utveksling 

av folk fram og tilbake som jeg tror er veldig smart og vi vektla veldig. Også sånt at det ikke 

skulle bli sett ned på av nyhetene å jobbe med Supernytt. Men det handler om å få opp at det 

internt ble løftet opp som noe suksessfullt og veldig viktig. Og når sjefen sier at dette er fjorårets 

viktigste tv-program så er det flere programmer som tenker "å faen, det er ikke bare det vi gjør". 

Sånne ting er enormt viktige internt, og det gjorde vi mye av.  

 

Hva kan andre nyhetsmedier lære av måten NRK Supernytt dekket 22. juli på? 

Så kom jo noen som Aftenposten Junior og sånn og jeg tipper jo at de så mye til oss. Det er noe 

helt annet å lage Aftenposten Junior én gang i uka og papir selvsagt, men hvordan formidle til 

barn og der er jo noen eksempler derute og sågar. Hva heter den instagramkontoen til Vårt Land 

eller Nasjonen? Nå slenger jeg dritt om kollegaer. Blablabla. Framtida Junior. Når du ser på 

Supernytt virker det veldig lett å formidle til barn. Aftenposten Junior får det til veldig bra, så er 

det noen som klarer det og noen som ikke helt klarer det. Vi har hentet mye fra samarbeider runt i 

Norden for liksom å lære av hverandre. BBC har hatt nyheter for barn i mange år og i tillegg er 

BBC enormt gode på ganske tøffe dokumentarer for og med barn. Og dokumentarer er ganske 

nært tilknyttet nyheter. Så det har vært jevnlige møter der med læring fra hverandre. Så der har vi 

mye å hente fra begge parter. Og så som sagt internt i NRK. Jeg tror det er mye der.  
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Krisenyheter i et mer generelt perspektiv 

Hvordan dekker man krisenyheter for barn? 

Det er av og til interessant å analysere voksennyhetsbildet også. Og der er det av og til interesant å 

se eller lese om nyheter og tenke "jamen har det noe å si, trenger jeg å vite noe om flomkatastrofe 

i Bangladesh, 10.000 døde. Enorm sak selvsagt. Men hvis man begynner å gå virkelig i dybden på 

det både sånn etisk og journalistisk og alt mulig, hvorfor dekker vi den. Hvordan påvirker det 

norsk hverdag. Hvordan nyheter blir valgt ut, hvilke nyheter blir presentert og hvilke blir valgt 

bort. Danskerne har hatt en del år et prosjekt om positive nyheter. Det høres helt tåpelig kleint ut, 

men så er det dritsmart. Fordi det å fortelle at 10.000 døde i et jordras i Nepal, kjipt "men ja". Og 

så den der hvor det dukker jenvlig opp at det skjeve bilde nyheter ofte skaper av enkelte regioner, 

hvilke bilde har den vestlige verden generelt på Afrika og er det riktig. Eller bildet vi har på 

USAA pg er det riktig eller hva foregår i Midtvesten i USA. Vi klarte ihvertfall ikke å forklare 

hvorfor Trump vant, men hvis du ser dokumentarserien til Thomas Seltzer fra ifjor høst, hvor han 

går tilbake til der han er vokst opp og familie og venner, så skjønner du at det ikke er så rart at 

Trump vant. Men det var et bilde vi aldri fikk se i forkant. Men det lå helt åpent, det var bare å 

reise bort fra New York. Til spørsmålet ditt om hvordan man formidler krisenyheter, og hvilke 

skal du velge ut og hvorfor er de relevante å se både for voksne eller for barn og så kan man ikke 

bare være seg selv nærmest og kun snakke om det som skjer i nabokommunen eller i Oslo, men 

den balansen som jeg mener, ofte er et stort problem i voksennyheter, men man må være de 

valgene kanskje enda mer bevisst når man formidler til barn og det gjorde altså i Bangladesh. Jeg 

tror ikke bare du kan si til en 8-åring at 10.000 barn døde i Bangladesh igår uten noe mer. Det 

ville man gjort på Dagsrevyen ikke sant. Det ville jo ikke fungert på nyhetene, det ville vært 

galskap å gjøre. Så da må du ihvertfall sette det i en større sammenheng og forklare mer runt  og 

tiltak og dt er jo en enorm sak og så igjen tenkt: skaper du frykt her, er den begrunnet, har den noe 

å si for norske barns hverdag. Samtidig har man jo et veldig ansvar for å forklare hvordan verden 

runt er. Så det viser jo hvor ekstremt komplisert det her er da, og at det ikke alltid er kriser runt i 

verden som er de sakene med størst nyhetsverdi. Men hvis barna snakker om det i skolen dagen 

etter, så bør man snakke om det og kanskje vektlegge litt andre nyheter for barn  

 

Er det identifikasjonskriteriet som gjelder da? 

Jeg tror kanskje det er viktig for barn fordi Bangladesh er fjernt for oss, men ihvertfall fjernt for 

barn og hvis Supernytt i en 10 minutters sending og én av de fem sakene de velger ut er den, da 

tror jeg barna vil tenker at "okay, de har valgt ut denne fordi den er kjempeviktig" og prøve å 

finne ut hvorfor den er viktig for meg. Jeg tror voksne i større grad tenker "dette er noe som har 

skjedd i verden" og så får jeg utifra hvordan jeg ser på verden eller ikke ser på verden velge å 
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forholde meg til det. Jeg tror barn i mye større grad blir påvirket av det og da tror jeg 

vesentlighetsprinsippet er enda viktigere å se på. Nå vet jeg ikke hvilke store internasjonale kriser 

man har dekket det siste året, Supernytt dekkete flyktningskrisen i fjor, men i. lidt større grad med 

dokumentarer. De hadde den dokumentarserien hvor du gjennom episoder fikk fortalt litt 

grundigere helheten runt enn bare en 40 sekunder i en nyhtessending, hvor barnet blir etterlatt 

med flere spørsmål enn svar. Det gjør jo vi voksne også, men vi bare lagrer det og så ser vi på 

neste program. Men det gjør ikke barn, ikke sant. Så jeg tror den varsomheten der er nok ganske 

viktig.  

 

Hvordan skiller barnenyheter seg fra voksennyheter? 

Den setningen vi hadde fra dag 0 i Supernytt at "jo viktigere en nyhetssak er, jo viktigere er det at 

Supernytt dekker den. Og det tror jeg gjelder enda mer for norske eller nordiske forhold. Det er 

klart at går USA til krig mot Kina, så er det kjempeviktig og det er noe barna snakker om i 

skolegården, og da må vi ha kommet med nøytrale fakta. Og vi fikk jo tidlig i min periode veldig 

mye kjeft fra voksne som med ulikt politisk og samfunnsmessig ståsted kritiserte oss for hvilke 

nyheter vi valgte ut, fordi det er jo klart at Supernytt har jo vanvittig stor makt, både i hvilke saker 

man velger ut og hvordan man forteller dem. Det var en sånn masseklage, hvor de hadde klagd 

inn flere programmer i NRK, det var om pelsdyrnæringen, som jo er veldig komplisert og igjen en 

komplisert sak som i Supernytt ble forklart på sikkert ikke mere enn 15 sekunder. NRK ble ikke 

dømt, Super var en liten del av det store saksbilde, for det handlet primært om en reportasjerekke i 

Dagsrevyen og tror jeg, Brennpunkt. Men Supernytt ble omtalt i uttallelsen fra PFU i litt generelle 

termer, de skrev noe om at på generell basis er det viktig med en objektiv og nøytral fremstilling 

av nyheter for barn, og jeg leste jo den uttalelsen fra PFU som at det er viktig å passe særlig på 

når det er nyheter for barn. Jeg hadde ikke blitt forbauset om de hadde klaget inn kun Supernytt 

og kun den saken, så hadde jeg ikke blitt forbauset om vi hadde blitt felt (kanskje ikke ha med 

dette?). Det er et problem når man må forenkle en sak for barn, men du har begrenset tid. Men jeg 

husker i de årene fikk vi masse klager, også folk som mener at vi skal dekke innvandring eller 

andre ting mer eller mindre eller hvordan vi forklarer det er sjefs valgt ut, og de klagde på oss en 

del i den periode, fordi de mente at vi hadde en ganske viktig rolle. Og det har vi jo. Og jeg tenker 

det er bra, at de klager, for det gjorde at vi ble mer bevisst.  

 

Hvordan gir man barn lov å være barn samtidig med at man opplyser dem som 

samfunnsborgere? 

Det er klart at barndom som barndommen var før i veldig stor grad er annerledes og i stor grad 

forsvinner igjen, fordi de blir unge voksne ganske fort gjennom alt de ser og opplever og du kan 
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ikke ha en beskyttet barndom. På samme måten som du i større grad kunne før. Det burde vi 

skrevet bok om, burde vi ikke? Neil (Postman, red.) hadde nok skrevet et nytt kapitel hvis han 

levde. Det er et veldig vanskelig spørsmål. Hadde jeg vært sjef i Super nå, så hadde jeg nok sagt 

noe som at "ja, det er tankevekkende og urovekkende, men dette er en utvikling som går, og det er 

bedre og bedre at vi lager bra ting for barn enn å bare passivt trekke os tilbake", men jeg burde jo 

ta innover meg at med et sånt utsagn så er man med på å påvirke. Samtidig som jeg tror man 

hadde gjort en bedre jobb for norske barn ved å være en del av det enn bare å stå passivt på 

sidelinjen fordi at det toget ruller uansett. Men norske barn får med seg det meste av det som skjer 

i verden i dag og på en ganske naken og eksplisitt måte og det er jo litt skummelt. Men vi som tror 

på menneskeheten tror vel kanskje at det blir til det bedre likevel. Neil trodde ikke på det, men jeg 

gjør det. Den organiske utviklingen. Enda mer hvis man begynner å se på personlige sosiale 

medier og hvor vanvittig kort tid det er fra publisering til respons og hvordan ting blir så mye 

større enn det man egentlig mente. Det tror jeg er ganske skummelt. Det kan man bare lære seg, 

men man lærer det liksom the hard way. Men så lærer jo kretsen og samfunnet rundt liksom å 

takle de som fucker opp da. Så det som for min generasjon er en big deal er jo ingenting for 

dagens generasjon, hvor du kan være med på Paradise Hotel og fortsatt bli akseptert.  
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9.5 Transskribering af interview med NRK-redaktør 

Hildri Gulliksen 
 

Vil du starte med å gå igjennom forløpet og PowerPointen? 

Ja, som du sa så var jo 22. juli midt på sommeren, vi hadde vært på lufta med Supernytt en 

liten stund, var en ganske liten redaksjon. Vi var fremdeles uerfarne vil jeg si, selvom vi 

hadde en veldig tydelig strategi på at jo vanskeligere en hendelse er, jo verre en hendelse er, 

desto viktigere er det at vi håndterer det. Vi bygget hele Supernytts væren på tanken om a 

barn i dag, og barn i 2010 også får med seg det som skjer. De har så mange kanaler til å få 

med seg det som skjer, så det gjør barn. Og det som er annerledes for barn og voksne er at 

barn har ikke erfaringen til å kunne forstå og sette det i en sammenheng. Til å forstå at verden 

er stor, så selvom det skjer noe langt unna der jeg bor, er det ikke sikkert at det skjer noe der 

jeg bor, så det setter ting i kontektst, forklare ordentlig, og der igjen at ha trygge barn var 

veldig viktig. Og så var det igjen det med at jo verre det er, jo potensielt mer redde kan barn 

bli og desto viktigere er det at vi er på banen og hjelper dem med å forklare. Det er samtidig i 

det verdigrunnlaget til Supernytt at vi skal ikke være først ute med det siste. Så det er ikke noe 

mål med Supernytt om å være breaking news ikke i dag heller, men vi skal forklare, sette i 

kontekst, svare på alle spørsmål, være i tett dialog med målgruppa og trygge unger. Så er det 

mange andre ting, Supernytt skal gjøre, som å vekke samfunnsengasjement og reflektere 

morgendagens nyhetsbrukere og hjelpe dem til å forstå samfunnet, du vet blabla. Mange ting. 

Men akkuratt i denne sammenhengen er det med trygge barn veldig viktig. Og så skjedde jo 

22. juli midt på sommeren. Våren 2011 hadde vi jobba med en beredskapsplan for NRK 

Super, som man kan si var veldig heldig for oss misforsåt meg rett. I den beredskapsplanen 

hadde vi jobbet med disse tingene, vi hadde definert "hva er en krise", vi hadde definert hva 

er en krise av en proporsjon der vi faktisk skal gjøre noe  med det.. Og terror var definitivt en 

del av det. Og NRK Supers beredskabsplan kan jeg gjerne sende til deg. Vi hadde definert 

noen kjerneord for krisehåndtering og beskrevet hvem som er i en kriseledelse og ulike 

scenarier og ulike virkemidler og hvem som gjør hva hvis en krise oppstår og da snakker vi 

om en sånn type ekstern krise, ikke at noe skjer med våre ansatte liksom, men hvis noe skjer i 

verden. Så det var heldig for oss. Her er kjerneordene vi hadde i den beredskapsplanen på det 

tidspunktet. Vi skal være tydelige, vi skal gi tydelig informasjon, vi skal forklare og sette i 

sammenheng og vi skal være ivaretakende og respektfulle overfor målgruppen og ofre og 

pårørende. Og så har vi da noen virkemidler som vi definerte i den planen også. Når det skjer 
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en stor hendelse i verden eller i Norge, som vi bestemmer oss for å dekke, så kan vi endre 

sendeskjema og sette inn noen andre programmer. Denne planen reflekterer veldig at dette var 

2011. I 2018 ville den sett helt anderledes ut, fordi den lineære kanalen ikke er våre primære 

publiseringsplattform. Nå er det streaming som er mye større for oss, hvor vi har vårt 

hovedfokus, men vi ville også gjort dette idag. Vi ville endret sendeskjema og satt inn andre 

programmer. Det å legge ut saker på forsiden av nrksuper.no er et virkemiddel, forleng 

Supernytt, dette er jo bare tiltak som er beskrevet i den planen, lage Supernytt Ekstra, få opp 

beskjeder på skjermen, ta ut eller bytte studiestikk med barne TV, for de er jo preprodusert, 

og det kan jo være ting i de stikkene som av tilfeldige årsaker ikke kunne vært helt passende. 

Og ta ut promoer for programmer av samme grunn og roe ned skjemaet. Sette inn 

programmer som har en annen karakter kunne vi også gjort hvis vi hadde bestemt oss for det. 

De scenariene som vi så for oss, som beskrives i den beredskapsplanen er kongens død, 

terrorangrep, naturkatastrofe og en stor nasjonal katastrofe at type en ferge går ned eller et 

fullt fly styrter eller sånne type hendelser. Og så har vi bare beskrevet i den beredskapsplanen 

rundt sånne varslede sørgedager, sånne felles markeringer. Så på ettermiddagen 22. juli så 

snakket hun som på det tidspunktet var prosjektleder på publisering, altså å legge alle 

skjemaene på kanalen og publisere i spilleren og sånt, hun og Nils som da var programleder 

før og jeg som da var redaksjonssjef, vi snakket sammen og så ble Nils og jeg enige om at vi 

samle flokkene og vi informerte ledergruppa om det og på kvelden så begynte vi å jobbe. Noe 

av det første vi gjorde var å ringe Jon-Håkon Schultz og så begynte vi rett og slett å gjøre 

research på hva er det vi skal melde om dette, hva kan vi si til barn om dette. Og så bestemte 

vi oss for å bruke nettet som vår hovedpubliseringsplattform. Vi hadde på det tidspunktet et 

Supernytt-studio som krevde en del bemanning å få på beina, og det krevde ganske mye både 

tekniske ressurser og andre typer bemanning liksom, så i dag kan vi bare trykke på en knapp 

og så er vi på lufta, mens på det tdspunktet var det mye vanskeligere. Og folk var over alle 

hauger og vi hadde liten bemanning, så vi bestemte oss for at nettet skulle være vår 

hovedplubliseringsplattform, og det vi publiserte på lørdag var en førstehjelpspakke kalte vi 

det, for barn og voksne. Vi hadde et intervju med statministeren, en oppsumerende sak om de 

fakta vi hadde, vi hadde et intervju med Jon-Håkon Schultz og innholdet i det var at det var 

trygt ute, du trenger ikke å være redd, dette er en engangshendelse, han sa det vel ikke så 

tydelig, men hans himmel var at det er trygt å være ute, politiet passer på, dette går fint. Snakk 

med voksne og ofrene får hjelp. Så hadde vi et intervju med politiet som bekreftet det og sa 

det samme, og det var jo sånn at ABB var tidlig pågrepet og det var jo også noe som ble sagt, 

at gjerningsmannen er tatt så det er trygt. Det er ingen som tror at det er flere gjerningsmenn. 
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Så hadde vi  et intervju med barn og frykt, en reportasje fra Domkirken i Kristiansand, det var 

nok ganske tilfeldig at det var der vi var, men jeg tror vi hadde en reporter som var på ferie 

der, og som sa at jeg kan rykke ut. Og en sak om hjelpetelefoner. Så det var jo i praksis sånn 

at vi tok kontakt med de som vi trengte for å få laget dette, selvom det var i ferietida 

selvfølgelig, men så kom folk bare på jobb og begynte å jobbe. Men vi hadde aldri gjort det 

før, så vi hadde denne planen heldigvis, som vi hadde tenkt igjennom hva er virkemidlene 

våre og sånt og kunne liksom sette folk på ulike oppgaver, men alle var jo helt svimeslått av 

det som hadde skjedd, men vi var ganske enstemmige på at her er det bare å få det ut. Så 

påfølgende uke hadde vi da en forklaring på hva er et minutts stilhet, hvorfor gjør vi dette, vi 

hadde reportasje om rosetog og reportasjer om barn som sier at ikke de er redde og til 

skolestart i august så tenkte vi at nå samles jo alle igjen og dette kommer til å bli snakket om, 

alle lærere kan trenge støtte på hvordan man snakker om dette, så vi laget en 25 minutters 

dokumentar og en barne TV-spesial som handlet om dette, som jeg vet ble veldig mye brukt i 

skolene da. De så det gjerne i fellesskap og så snakket de om det etterpå. Og dette var en 

skjermdump av, hvordan det så ut på nett. Og andre endringer som vi gjorde var at vi hadde et 

minutts stilhet på mandag med en plakat, vi tok ut noen programmer og erstattet det med noen 

andre. Jeg husker blant annet, jeg husker ikke akkurat hvilket program det var, men vi så jo 

igjennom alt innhold som skulle bli sendt den dagen, og dagene etter, og det var en scene i et 

program med noen barn som lekte i vannet og det var veldig mye kaving med armer og det 

var noen som ropte at de drukna og sånt, det var noe som man kunne linke til, kanskje var vi 

alt for forsiktige, men vi tenkte at det er bedre at vi er det enn at noen føler veldig på det, og 

desuten spilte det ikke noen stor rolle, det var ikke sånn at noen satt hjemme og ventet på 

akkuratt det programmet, så vi tenkte la oss heller bare prøve å legge oss på en trygg linje. Så 

vi tok ut noen promoer, og så sendte vi intervjuet med Jon-Håkon linjært tre ganger lørdag, tre 

ganger søndag og en gang mandag. Vi har ikke gjort det før hverken før eller siden, men da 

var lineært den viktigste plattformen for oss, vi tenkte at det budskapet er viktig for oss å få ut 

til barn, så da gjør vi det på den måten. Det var egentlig det. (PP). Det er veldig praktisk om 

akkurat det vi gjorde.  

 

Hvorfor er det viktig med nyheter målrettet mot barn? 

Det er flere årsaker, det ene er at barn og voksne er interessert i forskjellige ting, og så er det 

sånn at ting som er viktige i barns liv ikke nødvendigvis blir stort og viktig og debattert og 

diskutert i et voksenunivers. Så rett og slett grunnleggende reflektere barns liv og gi 

identifikasjon til barn og hjelpe barn til å bli engasjert i det som handler om deres egen 
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hverdag og det samfunn de er en del av og skolehverdagen deres og alt som er linket til 

samfunnet på en eller annen måte. Det er jo en viktig årsak. At vi skal speile barnas univers 

og være opptatt av det barna er opptatt av. En annen ting er jo det å hjelpe barn til å forstå, og 

det går rett inn i det med 22. juli også, ikke sant, at det er så veldig mye som foregår ute i 

verden som på en eller annen måte enten angår bar eller kan komme til å angå eller burde 

angå barn. Altså som barn burde ha kunnskap om, så det å tilrettelegge informasjon ut fra det 

kunnskapsnivå barn har og det refleksionsnivå de er på i den kontekst som gjør at det er mulig 

for dem å forstå og engasjere seg i det. Det er et annet element. Det tredje er jo det med trygge 

barn. Og så et fjerde moment er jo det med at hvis vi vil ha et samfunn med folk som er 

opptatt av demokratiske prosesser eller samfunnsendringer eller det å bidra og delta og 

påvirke den verden som de vokser opp i eller den store verden for den saks skyld, så tror vi at 

det er lurt at vi begynner med de alleryngste, at det ikke er sånn at de lever i en egen boble i 

sus og dus og animasjon, til de på et eller annet tidspunkt liksom skal begynne å engasjere 

seg. Og så er de en del av dette uansett. Kanskje det er et femte element, jeg kom litt ut av 

tellinga, men vi vil jo gjerne også at barn skal høres og synes og ha en plass i media. Vi sier 

gjerne at en sånn plass i media betyr også at man har en verdi. Ikke bare for seg sjølv men 

også overfor for andre befolkningsgrupper i samfunnet, så det at barns stemmer høres, at de 

får si sin mening og at det de er opptatt av blir reflektert ikke bare hos oss men også i andre 

kanaler er det grunnleggende viktig for barn og for mennesker rett og slett. Og så  er det sånn 

at me et slikt nyhetstilbud, så er det klart.. Senest imorges så var det en sak om skolemat, hvor 

det var referert til noe som het ?? som er en app Supernytt bruker for å ta tempen på ulike 

spørsmål hver dag og så bruker vi da de resultatene fra gårsdagen barometer eller hva det var 

inn i nyhetssakene i dag ikke sant, så får man jo barnas perspektiv inn i historien. Så derfor.  

 

Hva er det som karakteriserer barn som nyhetsbrukere? 

Det som karakteriserer barn som mediebrukere generelt er at de er først ute med å ta i bruk ny 

teknologi eller ihvertfall blant de første, sånn at for eksempel på streaming. Det er jo længe 

siden at barn, når vi måler tid brukt på Supernytt nå, det er kanskje et par år siden nå, så tippet 

det 50/50 på streaming og lineær TV. Vi er ikke i nærheten av det på voksenpublikummet. Så 

unger er kjapt ute, vi sier gjerne at de er først i toget, så det betyr for oss som et 

produktionshus for barn at vi må eksperimentere, hele tiden være ute etter hva er det nå som 

gjelder, hvordan er det nå, hvordan kan vi møte det, hvordan kan vi være helt i front der. Så 

det betyr det for oss. Det som det betyr for resten av NRK er at man kan jo se litt hvordan 

barn endrer vaner og tenke at det kommer til å også skje med voksne etterhvert. Så barna viser 
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vei. På mange måter. Så er det jo sånn at noen ting blir veldig stort i barnegruppa, men blir 

ikke stort i voksengruppa som for eksempel nettbrett. Nettbrett er barns øverst hvis du spør 

om foretrukken plattform for barn, men ikke for voksne, og det kommer det ikke til at bli 

heller, fordi barn og voksne lever forskjellige liv og har forskjellige behov. Men veldig mye 

av det som barn gjør kan man ha et øye til og tenke sånn "dette kan vi se hos voksne om en 

stund".  

 

Hvilke etiske vurderinger gjorde dere? 

Masse. Jeg husker jo ikke detaljene i dette her lenger, men jeg kan jo bare se for meg. Det 

første er en vurderingen som rett og slett handler om "skal vi gå inn i dette?". Der hadde vi jo 

definert i vår grunnmur at "jo verre, jo viktigere". Vi hadde noen kriterier som vi brukte da, 

det ene er nærhet og det andre er føles det farefullt, er situasjonen uoversiktlig, blir man redd 

av dette, og så er det selvfølgelig omfang. Er det sånn at en terrorist eller noen har skutt et 

menneske på gata så er det én ting, men når man skyter noen og 70 mennesker på en øy ikke 

sant. Og så er det noe med nærheten til barneuniverset også. Dette var i tillegg ungdom, det 

var storesøsken, så det er egentlig bare helt vanlige vurderingskriterier som alle kan se for 

seg. Men det med geografi er jo helt klart viktig, for det skjer jo forferdelige ting runt i verden 

hele tiden som vi kanskje ikke engang nevner men når det er så tett på, så ja.. Et annet 

element i det er jo også i hvilken grad er andre nyhetsmedier opptatt av dette. Begrunnelsen er 

ikke at vi skal være opptatt av det andre er opptatt av, men begrunnelsen er hvis barn får med 

seg ting, så har det en betydning for om vi skal snakke om det også. Men det er nok hvis du 

snakker med Frank som er prosjektleder i Supernytt, så vil nok han beskrive mange etiske 

vurderinger som har vært vanskeligere enn dette. Store overgrepssaker for eksempel. På 

hvilken måte skal vi gå inn i det. Familietragedier, hvis en far skyter hele familien sin. Som jo 

ikke skjer så ofte, men det kan skje. Dette var liksom det det handlet om. 22. juli var jo det det 

handlet om. Det var ikke noe snakk om det. Men så er det jo "hva er historien?". Det er en 

etisk vurdering, hvilke historier vi skal fortelle. Det var jo sikkert hundre forskjellige historier 

vi kunne fortalt den dagen, men vi valgte å legge oss på et sånt trygghetsnivå at det var det 

som overskriften på historiene våre. Og vi diskuterte selvfølgelig mye hva er sant og hva kan 

vi si. Det er klart at vi kan intervjue eksperter som kan si at de syns ikke man skal være redde, 

det er innafor, men kan vi si at det er tryggt. Kan en reporter si det? Så der er det jo masse 

etiske vurderinger. Det er jo sånn at vi mener jo fint lite om noe som helst, men utvalget av 

kilder der foretar vi jo vurderinger hele tiden selvfølgelig. Det er klart vanskelig. Ofte 



 138 

oppleves situasjoner veldig uoversiktlige i kampens hete, og da skal man være klar og god til 

å rydde og heller ta ferre sjanser enn flere på en måte. 

 

Er noe viktigere å framheve eller nedtone i denne saken? 

Vi gikk jo veldig lite inn i denne gjerningsmannen og motiver og sånne type ting, vi snakket 

ganske lite såvidt jeg husker om selve ofrene og de dramatiske tingene som skjedde. Vi holdt 

oss på et ganske sånn nøytralt saklig faktanivå. Detaljer holdt vi oss langt unna. Så det å være 

ryddig og redelig og ordentlig og gi ordentlig informasjon uten at vi liksom ga bilderik 

detaljeinformasjon om kan være egnet til å skape frykt igjen. Og så var det jo sånn at veldig 

mange barn så jo også disse bildene om og om igjen, så det å skape den fortellingen som barn 

kunne følge fra A til Å om hva er det som faktisk skjedde og tror vi dette kommer til å skje 

igjen, og hvordan håndterer vi som samfunn dette.  Det var liksom overskriften for det.  

 

Det er jo vurderinger. Men nå er det jo klart atv vi har en helt annen trening på å lage veldig 

mange ulike typer vanskelige saker for barn, det var den første store testen for oss 22. juli.  

 

Hvordan omtaler man gjerningsmannen til barn i forhold til til voksne? 

Tenker du i forhold til 22. juli? Det vet jeg ikke om jeg har noe godt svar på, såvidt jeg husker 

så var vi veldig overordnet i det, jeg kan ikke huske at vi har brukt mye tid på å beskrive eller 

prøve å forstå noe som helst sånt, men vi brukte nok mye tid på å diskutere om man kunne si 

at han var syk, ikke sant hva er tilregnelig. Så lite opptatt av han, men mer opptatt av det 

prinsipielle runt det da.  

 

Fins det noen unike vinklinger for barn angående 22. juli? 

Ikke som jeg husker. Vi beskrev det som vi sendte i akkuratt de dagene, jeg tenker ikke at det 

er unikt sånn sett, men det so var litt spesielt var den dokumentaren som vi lagde til skolestart. 

Vi prøver jo hele tiden å tenke "hva er det barna har behov for?" og det kunne tilby det til alle 

skolene, og det ble distribuert veldig bredt og vi fikk veldig mye tilbakemelding på det i 

bakkant også at det var veldig fint for lærerne å ha. Så det er kanskje det unike. Og det er jo 

også basert på en kunnskap om at Supernytt brukes veldig mye i skolen. Ganske mange barn 

ser det jo på andre måter også, men det er veldig mye sånn Storefri-seing 

 

Er det noe andre nyhetsmedier kan lære av måten Supernytt dekket 22. juli-saken på? 
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Det vet jeg ikke altså. Jeg tenker at ulike målgrupper har ulike behov. Det vi gjorde var jo å 

prøve å gå rett inn og dekke det behov som barn.  

 

Hvilke krisenyheter dekker dere ikke? 

Det kan være type langt unna krisenyheter, og så kan det også være sånne familietragedier for 

eksempel, man kan jo tenke at det er veldig relevant for barn, for hvis en pappa eller mamma 

eller onkel eller whatever dreper hele familien, så er det veldig skremmende for barn, det 

handler om dem selv, det er en stor grad av identifikasjon i det og så videre. Samtidig så 

handler det lite om samfunnsstruktur eller det er noen gæerne folk som noen gange bare er 

der, og hvis vi skal formidle det til barn så kan jo vi bidra til å skremme mer enn noe annet. 

Der tar vi valg fortløpende på hva det er vi dekker, og vi er ikke først ute med det siste, og vi 

er ikke breaking news, så det er noen sånne ting som vi ikke dekker, men så er det jo gjerne 

sånn at vi forteller jo historier om det og andre ting, men i en annen og mer generell kontekst, 

hvor vi prøver å forklare hva det er som skjer. Og det kan jo gjelde storpolitikk og Israel-

Palestina og alle sånne spørsmål også, men det er ikke alle løpende eksplosjoner hver dag.  
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9.6 Transskribering af interview med daværende DR 

Ultra Nyt-redaktør Tommy Zwicky 
 

Hvad er baggrunden for lanceringen af DR Ultranyt? 

Du får den lange udgave så kort, jeg kan gøre den. I virkeligheden var det Børnerådet som i sin tid 

kunne se at der var et behov for nyheder til børn, og derfor lavede de en indstilling til 

Kulturministeriet om ikke man kunne sørge for at få skrevet det ind i Medieforliget. Og det blev 

så skrevet ind i Medieforliget og det var det medieforlig der startede i 2013 og der blev det 

skrevet ind at i løbet af 2013 der var DR forpligtet til at komme med et nyhedstilbud til børn. Så 

man kan sige det er hverken politikerne eller os selv der kan tage æren for at starte det, det er 

sådan set Børnerådet. DR har jo sådan set prøvet flere gange at få det op at stå, men nu var der et 

politisk mandat der sagde at vi skulle lave noget. Og så gik vi i gang internt først med at finde ud 

af, hvor det skulle ligge, skal det ligge under nyheder eller B&U. Og det var et arbejde der stod på 

i et lille års tid, hvor man også lavede en række dummier som jeg kun var perifært tilknyttet. Men 

da vi så landede hos B&U, så var det ret tydeligt fra start at det var mig ,der formentlig ville stå i 

spidsen for det fordi jeg var en af de få der havde nyhedserfaring. Jeg havde været hos B&U i 5 år 

på det tidspunkt og har cirka 5 års nyhedserfaring, så det var sådan set et meget godt match for 

mig. Og så brugte jeg et halvt år på at lave konceptet og på at ansætte folk, og så gik vi i luften 

den 4. marts 2013 og jeg var også oppe at besøg NRK og SVT. Jeg troede jeg skulle starte det helt 

fra 0 indtil jeg fandt ud af, at næsten alle nordeuropæiske lande laver nyheder til børn, så det var 

jo dejligt at kunne få en masse inspiration derfra. Og det vi så gjorde internt i DR er måske også 

værd at tage med, var at vi lavede en undersøgelse for at se, hvad er behovet. Så vores egen 

medieforskningsenhed lavede en undersøgelse. Jeg kan ikke huske tallene helt præcist, men jeg 

mener det var 62 % af de adspurgte 7-12 årige så minimum en hel nyhedsudsendelse, det vil altså 

sige TV-Avisen eller TV2 om ugen. Man talte ikke halve udsendelser med, man talte ikke 

morgen-TV med, man talte ikke aviser med og radio eller webbaserede nyheder. 62 % af dem så 

en hel nyhedsudsendelse og vi må antage at tallet er meget større, hvis man tager alle de ting som 

ikke var med i undersøgelsen med. Så vi kunne ihvertfald med sikkerhed sige, at ihvertfald 70 % 

af børn får et dagligt eller ihvertfald et ugentligt indhold af nyheder og således er behovet jo også 

tydeligt for at der er nogen der tager de her voksennyheder fordi alle nyheder som der blev målt 

på, var jo lavet til voksne. Så behovet for at prøve at se om vi kunne lave et tilbud som kunne tage 

de samme nyheder men på et sprog der var egnet til børn var åbenlyst, kan man sige.  
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Hvorfor er det vigtigt med nyheder målrettet børn? 

Jeg vil gerne ligge et par ord mere på. Det har meget at gøre med muligheden for at forstå de 

nyheder. Børn er generelt ikke klædt på til at forstå de nyheder der er i de voksne medier. 

Naturligvis er det ikke det. Så det er et spørgsmål om at give dem muligheden. Fordi ellers så er 

der sådan set en risiko for at man gør mere skade end man gør godt. Når børnene ser nogle ting, 

men de ikke helt forstår dem, så for at få tingene til at give mening inden i deres hoved, så 

begynder de selv at prøve at lægge to og to sammen og 3 og 4, men når tit til nogle forkerte 

konklusioner fordi de ikke har forstået alt det der var den grundlæggende fakta. Og det er næsten 

værre end ikke at vide noget, det et at vide noget der er forkert, som du ligesom selv har måtte 

opfinde for at få tingene til at give mening. Så på den måde er Ultranyt jo forhåbentlig et middel 

mod det, som giver dig en grundviden og når du har den så næste gang du sætter dig og ser TV-

Avisen eksempelvis om et eller andet, så er du måske klædt på til at forstå hvad det er, de taler 

om. Og det har hele tiden været et mantra "tryghed gennem viden". Der er masser af ting derude 

som kan være utrygge, men hvis du ved hvad det er, så allerede der får du noget tryghed. Og især 

når du bor i Danmark som er et af de mest trygge samfund i verden, så vil du opleve at meget af 

det, du måske går og er bange for og går og frygter ikke rigtig kommer til at ske. Terror og krig 

sker som oftest ude omkring i verden og meget lidt herhjemme.  

 

Hvad tænker du om det ansvar det er at formidle nyheder til en så ung målgruppe? 

Jeg tænker at det er det største ansvar, man kan have i virkeligheden. Det har meget at gøre med at 

bør jo i DR Ultras målgruppe er meget autoritetstro, så de tror på det man siger. De har ikke 

udviklet bullshit-filtret endnu i forhold til medier. Vi kan godt høre nogle ting og tænke "kan det 

nu passe?" og vi har vores egen interne kritiker, som kan sortere det værste fra, det har børnene 

ikke. Hvis vi fortæller det i i Ultranyt, så er det sådan det er. Og det er virkelig et ansvar som man 

skal være sig voksent, så skal man eddermame også gøre sig umage med ikke at fortælle noget, 

der er forkert. Fordi igen de tror på det. Jeg kan give et kort eksempel på hvad der sker, selv når vi 

laver små fejl, bliver vi nødt til at rette. Vi lavede en kort voiceover om et eller andet tigerdyr, en 

gepard eller et eller andet. Og mens vi fortæller at der er kommet flere geparder eller noget i den 

stil, så kommer vi til at vise billeder af en leopard som er en lidt større kat. Og du må ikke tage 

mig op på om det er en gepard eller leopard. Men vi viser billeder af et lidt større kattedyr, og det 

finder vi så ud af efter vi har sendt. Og der bliver vi simpelthen nødt til dagen efter i udsendelsen 

og rette det og sige at vi kom til at lave en fejl. Der er formentlig 99,9 % som ikke har opdaget 

den fejl, men det kan være der er et barn derude som i morgen går i skole og ser det der kattedyr 

og siger "det er en gepard" og de andre siger "nej" og barnet siger "Jo, jeg så det i Ultranyt". Det 

kan vi ikke holde til. I det øjeblik et barn oplever at det vi har sagt er forkert, så har vi ikke 
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længere nogen værdi. Hvorfor skulle man så se det? Så er det lige pludselig bare underholdning. 

Hvis man ikke kan regne med det, man får at vide, så har vi ikke nogen værdi. Så derfor så er det 

et kæmpe ansvar at lave nyheder til børn.   

 

Hvad er der der karakteriserer børn som nyhedsforbrugere? 

Der er to ting.Det ene  er at de typisk er meget nysgerrige. Altså børn vil rigtig gerne vide, hvad 

der foregår ude i verden. Børn vil meget gerne accepteres i alle sammenhænge, kan man sige. Og 

mange af de sammenhænge handler jo om viden, om at kunne deltage i en samtale eller en 

diskussion om det så er i skolen eller derhjemme over spisebordet, så vil man gerne kunne være 

med. Og deraf er der så båret en nysgerrighed fro, hvad er er det i snakker om, jeg vil gerne kunne 

snakke med. Så det er måske deres grundlæggende lyst til at se nyhederne, som gør at man får 

noget igen som gør at man er bedre klædt på i sådanne sammenhænge. Og den anden er så det 

faktum at de allerede er en del af et nyhedsintake, som de ikke nødvendigvis har bedt om, men 

som bare er alle steder. De har ikke mulighed for at dybest set at undgå nyhederne. Nyhederne er 

der bare alle steder. Og derfra udspringer så også et behov for at få dem fortalt på en måde. Jeg 

kan huske en forælder til et barn jeg talte med på et tidspunkt, hvor der faktisk havde været et 

terrorangreb, jeg kan desværre ikke huske hvilket, men henover en weekend og jeg talte med den 

her forælder og vi sidder og snakker om det, jamen hvad de synes om Ultranyt. De siger så at der 

har været det her terrorangreb, og det havde vores 8-årige barn godt hørt om og så havde moren 

spurgt om det var noget, de skulle snakke om, og så sagde han nej, det behøvede de ikke, for han 

vidste at han kunne se om det i Ultranyt om mandagen. Og det er jo super! Barnet her havde en 

umiddelbar interesse, han synes det var spændende og det er jo fascinerende når der sker sådan 

nogle ting, men han vidste også godt at han lige måtte vente til mandag med at få at vide, hvad det 

egentlig var der var sket, for så fik han det at vide på et sprog som han kunne forstå og med nogle 

billeder han kunne holde ud at se på. Så det synes jeg var en kæmpestor ros. Han tænkte ikke at 

han skulle sidde og suge det hele lige nu på News, han havde hørt om det og ville gerne vente til 

vi lavede noget om det om mandagen. Og det siger jo også noget om at de er blevet bevidste om 

det behov de har for at få nyheder fortalt til dem fordi de er børn.  

 

Hvordan husker du terrorangrebet i København 14. februar 2015? 

Jamen det jeg kan huske var, at vi var oppe og dække børnenes MGP i Aalborg, da det skete. Og 

det er jo to helt modsætninger, kan man sige. Her var vi oppe til den største børnefest som er et 

årligt højdepunkt for børnene, men i virkeligheden også for os. Der er vi oppe og lave noget, som 

vi tænker er den bløde udgave af nyhederne, vi hygger os og har det skidesjovt. Og vi var ude og 

feste bagefter, der er altid en stor fest, først for børnene for sig og så for alle de voksne bagefter. 
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Og så hører vi om det her og vidste ligesom fra starten, at det bliver nødt til at blive mandagens 

udsendelse. Vi havde ikke ryddet en udsendelse før. Normalt var vi sådan at det er stadigvæk en 

nyhedsudsendelse, der er stadigvæk sket andre ting, og selvom der er sket nogle ubehagelige ting, 

så er vi nødt til også at afspejle det andet. Men det valgte vi ikke at gøre her, der valgte vi for 

første gang at rydde udsendelsen. Man kan sige at uheldigvis har vi haft lavet ting om terror før, 

så vi var egentlig ret sikre på, hvad det var for nogle greb, vi ville tage ind og bruge. Og det vi så 

hurtigt valgte at gøre det var, at lade os lave en del der handler om hvad der er sket og også lave 

en del om hvordan man så har det. Hvad føler man når man hører om de her ting. Vi brugte Kuno 

Sørensen til hvad føler du og hvordan skal du reagere og Hans Jørgen Bonnichsen tidligere PET-

chef til at tale om hvad terror egentlig er for en størrelse og hvorfor nogen gør det. Og såvidt jeg 

ved var det kun hos os, han stillede op faktisk. Han var jo selvfølgelig blevet kimet ned af ale 

mulige medier, hvor han sagde at han havde egentlig ingenting at byde ind med, men fordi det var 

til børn, så ville han gerne være med i det. Så det var vi selvfølgelig rigtig glade for. Men ellers så 

var det jo et spørgsmål om igen at prøve at se om vi kunne genoprette trygheden. Og vi havde så 

fordelen ved at da vi går i luften mandag, fordi der er faren overstået, terroristen er fanget og 

dræbt. Det gør det også nemmere for os, kan man sige. Så det var de tanker. Det er noget med at 

genoprette trygheden i virkeligheden og så få fortalt fakta, som jo så heldigvis kan man sige, ikke 

var så slemme som de kunne have været, hvis han nu eksempelvis var kommet ind i synagogen, så 

havde det været en helt anden størrelse vi havde stået med. Men det var i virkeligheden det. Tage 

det seriøst og give dem det plads, den havde brug for, hvilket betød at vi ryddede udsendelsen. 

Men så også i virkeligheden bruge de knap ti minutter vi havde til at få fakta på plads og så på 

baggrund af de fakta fortælle om hvorfor du egentlig stadigvæk ikke skal være bange. Men 

samtidig sige, at hvis du alligevel er blevet bange, så er det helt naturligt og helt okay, men husk 

at tale med en voksen om det. Det er ligesom de tre pointer vi har i sådan en udsendelse.  

 

Hvordan forbereder man sig på sådan et angreb - havde I en beredskabsplan i tilfælde af 

terror? 
Både og. Vi havde ingen beredskabsplan. Er det måske i Norge, de har haft det? Og vi er en del af 

Youth News Exchange som er et europæisk samarbede hvor man udveksler materiale og hver dag 

sender de en e-mail om hvad laver vi og best practices, og så mødes vi en gang om året, hvor man 

så diskuterer hvad gør vi, hvad kunne vi gøre bedre, og det ene og det andet. Noget af det, vi har 

diskuteret er, hvorvidt man kan lave et beredskab, kan man forberede sig på en eller anden måde, 

og derfor mente jeg nok at nordmændene havde gjort det. Hvor der var mange der mente, mig selv 

inklusive, at det var svært at forberede fordi selvom der har været nogle ligheder i mange af de her 

angreb, så er de også vidt forskellige. Så man risikerer at man laver hvert sit kit som ligger klar, 
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men som måske aldrig rigtig kan bruges fordi det passer ikke helt på den her. Så på den måde har 

vi ikke forberedt os i forhold til indhold, men vi har forberedt os i forhold til nogle journalistiske 

retningslinjer. Det bedste eksempel jeg kan give er fra inden vi overhovedet gik i luften i 

december, næ vi gik i luften i marts. Jeg kan ikke huske det, men i november/december i 2012 

lige før vi gik på, var der et skoleskyderi i Newtown i USA, hvor en masse børn blev dræbt. Og 

det var mens jeg var i gang med at lave konceptet til Ultranyt, så jeg tænkte "okay, hvad gør jeg 

hvis den her nyhed kommer, mens vi er på?" og det brugte jeg meget tid på at sidde og tænke 

over, og så så jeg et interview, jeg kan ikke huske på hvilken dansk kanal det var, hvor man havde 

inviteret en ekspert i sikkerhed ind og spørger så "kan det her ske i Danmark?" hvortil han siger 

"Ja, det kan man jo ikke udelukke". Og det er sådan set et korrekt svar på et rimeligt spørgsmål, 

men det som vi ville spørge om ville være til den samme ekspert "skal man nu være bange for at 

gå i skole i Danmark?" Hvortil han selvfølgelig ville svare "nej, det skal man ikke". Så det er den 

samme ekspert, det samme relevante spørgsmål, men to vidt forskellige resultater, det ene siger 

"jo, det kan godt være der kan ske noget", og det andet siger "du skal ikke være bange". Så det vi 

arbejder meget med er at stille de rigtige spørgsmål altefter hvilke svar man er ude efter. Er vi ude 

på at gøre historien større og mere bombastisk end den behøver at være eller er det i virkeligheden 

at prøve at punktere den og få den ned og tage luften ud af frygtballonen. Og det er jo klart, at det 

er det vi gerne vil. Så det er jo klart at allerede der var vi forberedt og allerede der havde vi talt 

igennem nogle scenarier og talt om hvad er det vi gerne vil spørge ind til hvad er det vi gerne vil 

fortælle. Og et andet kort eksempel jeg kan give er, at kort tid efter vi gik i luften så var der 

bombesprængingen under Boston Marathon som også var en ret stor historie, hvor vi lavede 

historien om hvad der var sket, men så bagefter var ude og tale med nogle børn som læser en avis 

og taler om hvordan de har det. Og det er jo igen det der med at give plads til at tale om, hvordan 

det påvirker sådan så vi får normaliseret det. For det er klart at børn bliver kede af det eller 

utrygge når de hører om det, og så er det vigtigt at vi vier dem at det er helt normalt at have det 

sådan. Det er faktisk det der er det normale. For ellers er det jo sådanne følelser, man har en 

tendens til at gå og putte lidt væk og gemme fordi det er meget personligt. Så vi har jo forberedt 

os mentalt på at det kan ske, men det er som journalister. Som journalister var vi klar til opgaven, 

men der lå ikke en drejebog kan man sige. Vi risikerer at bruge en masse tid på at tilpasse det vi 

har forberedt, og så er spørgsmålet om det ikke er bedre at tage udgangspunkt i det der er sket og 

så komme hurtigere fra start. Altså who knows, jeg skal ikke sige at det ene er mere rigtigt end det 

andet, men det er den måde vi valgte at gøre det på.  
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Havde I nogle særlige etiske og redaktionelle overvejelser? 

Vi har nogle klare regler. Vi viser aldrig blod, vi viser ikke voldshandlinger, vi viser ikke 

mennesker der er i en tydelig panisk tilstand, vi fokuserer på hjælpearbejdet, på politarbejdet, vi 

kan måske vise bygninger der kan være skudhuller i den stil. Men du vil aldrig se blod. Så på den 

måde er der en masse ting, vi har valgt fra på billedsiden. En anden regel er til gengæld at vi 

forsøger at være så faktuelle som muligt. Hvis der er hundrede døde, så siger vi at der er hundrede 

døde. Fordi det er vigtigt at man ikke sidder tilbage med en masse spørgsmål, hvis vi nu sagde at 

der var "mange døde", så vil barnet spørge "jamen hvor mange?" og så skal de måske ud og søge 

den information andre steder, hvor vi ikke længere kan styre hvilke billeder de støder på. Så 

derfor er det vigtigt at vi giver dem den information de har behov for at føle at de ikke har behov 

for at gå ud og finde den information andre steder. Så det er også et dogme. At give dem nyheden, 

at give dem fakta og tænk meget over billedsiden.  

 

Hvordan forklarer man noget der er så kompliceret til et barn? 

Det er jo heller ikke nemt. Og jeg ved heller ikke, om vi gjorde det fyldestgørende. Det gjorde vi 

nok ikke. Men det er vigtigt at adskille mellem hvis der er et motiv så ikke andet prøve at beskrive 

det. Og at sige at Israel er uvenner med Palæstina er vel næppe en overdrivelse ihvertfald, det kan 

vi allesammen blive enige om at de har nogle store problemer. Og det gør at der også er folk som 

er sure rundt om i hele verden og har det svært med hinanden.  

 

Hvordan omtaler man gerningsmanden? 

Det er et godt spørgsmål. Jeg prøver at tænke tilbage. Jamen, jeg kan huske at vi viste hans ansigt 

og fortalte hans navn. Jeg tror det er vigtigt ikke at lade fantasien råde, det er jo tit det der sker. 

Hvis du overlader det til bønrnes fantasi bliver det ofte gjort endnu mere farligt end det var eller 

er. Og man kan sige, når du gør noget som det her, det er så usympatisk en handling, at vi føler at 

vores formål nu er igen det her med at lave tryghed over for børnene, det er ikke i den forstand at 

være fair overfor Omar. Jeg ved ikke hvad der er sket i hans liv, men jeg er sådan set også 

ligeglad, det er ikke mig der forsøger at skyde og dræbe mennesker. Så jeg kan ihvertfald huske at 

vi havde diskussionen om hvor meget vi skulle gå ind i hvorvidt han var et produkt af noget, hvor 

det ikke var hans skyld. Og det er muligt at det er der, det er bare ikke vores opgave at fortælle 

den historie. Det er en bad man som har gjort nogle bad things, og det er det vi forholder os til. Og 

såvidt gik vi heller ikke så meget dybere end det, vi viste hans ansigt og sagde det var ham, han 

kunne potentielt være motiveret af en israel-Palæstina konflikt og de er uvenner. Så kan man gå 

tilbage til hvorfor de er uvenner og sådan noget, men det er der ikke så meget plads til ihvertfald 

ikke i nyhedsformatet. Vi bruger en lillebitte smule plads på det i den dokumentar vi lavede efter 
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angrebet i Paris, men stadig heller ikke meget. For vi mener sådan set at terrorismen og 

baggrunden for terrorismen er i virkeligheden to forskellige ting, og det er ikke ensbetydende med 

at baggrundene ikke er væsentlige, men i forhold til barnet og dets frygt er det jo ikke 

Palæstinakonflikten. Det er ikke den de går og er bange for. Det kan godt være, de skal lære om 

den, men det er ikke den de skal forstå at de ikke skal frygte. Det er jo terroristen og the terrorist 

act de er bange for, og det er den vi skal tage udgangspunkt i.  

 

Er der nogle andre fravalg I foretager af hensyn til målgruppen? 

Jeg kan ikke umiddelbart komme på noget, så skal det være det man kalder fakta eller tvivlsomme 

fakta som ikke har noget med historien at gøre. Det er igen det her med, at vi skal ikke gøre 

historien større, vi skal ikke nødvendigvis finde en masse vinkler som gør at vi kan malke denne 

her historie henover hele næste uge, det er der jo andre medier som skal fordi de skal sælge en 

masse aviser eller har TV2 News eller hvad det nu måtte være. Så hvis de finder en sidevinkel på 

at han har en bror som har været med i en bande, så kan de måske godt få noget ud af det, men der 

vil vi sige at det er fuldstændig ligegyldigt i forhold til det her, at hans bror er med i en bande. Det 

ved jeg ikke om det er, men bare eksemplet på en historie vi ikke ville lave. Vi laver ikke spin off-

historier kan man sige, og på den måde er der deraf en masse ting vi vælger fra. Vi laver ikke 

spin-historier efterfølgende, vi forholder os til konkrete fakta, får dem fortalt og så i virkeligheden 

move on.  

 

Er der noget andre medier kan lære af Ultranyts dækning af angrebet på Krudttønden? 

Det er svært at sige, fordi vi netop er et helt anderledes medie. Men man kan jo sige sådan helt 

generelt kan man jo godt spørge sig selv om ikke det var værd. For som jeg ser det er måden 

Ultranyt gjorde det på meget traditionel TV-journalistik og om ikke det måske på mange måder 

ikke var en god idé at vende tilbage til den måde. Men det har noget med mediebilledet at gøre, 

jeg ved ikke om det overhovedet er muligt at skrue tilbage. Det er jo en amerikanisering af 

mediebilledet der gør, at vi skal have alting at vide og helst lige når det foregår, hvor vi ikke 

har   nogen muligheder for kontekst. Hvad er formålet med det? Men det er jo også nemt at sige, 

når man skal lave 8 minutter på en hændelse som skete fro 2 dage siden, så er det klart at vi i mine 

øjne kan lave et godt og solidt produkt men jeg ser det også grundlæggende som journalistens 

opgave, alle kan vise livefeeds og billeder, det behøver du ikke at være journalister til for. 

Journalistikken er jo til for at formidle og fortolke, og det synes jeg nogen gange man glemmer i 

den måde man dækker på, fordi formålet i virkeligheden er at vise det hele i realtime og så 

glemmer man lidt journalistikken i det. Så på den måde jo, så synes jeg godt at de andre kunne 

lære noget af at brug de journalistiske kræfter til at fremme det gode, i det her tilfælde trygheden 
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og opklaringsarbejdet. Men om det er realistisk det tror jeg sådan set ikke. Jeg sidder jo også selv 

og ser med, ikke. Jeg venter jo ikke. Hvis TV2 viser det hele år det sker, og DR ved jeg laver en 

superfed pakke om det hele om tre dage som er virkelig gennemarbejdet. Det kan da godt være 

jeg også ser DR's det kan godt være, men jeg sidder da helt sikkert og ser det nu på TV2, så jeg 

kan godt forstå at de gør det sådan. Men det løser ikke rigtig den journalistiske opgave, som jeg 

mener vi gør i Ultranyt. Så det bliver sådan lidt et svar i begge ender.  

 

Er der nogen typer af katastrofenyheder som I ikke dækker? 

Jeg kan kun tale for den tid jeg har været der. Nu får du også sådan en dilemmahistorie. 

Enkeltstående begivenheder synes vi ikke der er nogen grund til at dække. Eksempelvis et 

biluheld. Hver dag vil du læse i aviserne om nogen der har kørt sig selv ihjel et eller andet sted, 

hvad i alverden skal vi fortælle om det for? Det kan godt være vi laver en større ting om 

trafiksikkerhed, men sådan løbende deathcount over biluhed eller i en given krig, det holder vi os 

fra. Det skal løftes op på et højere niveau. Når det er sagt, og vi fortæller først om det, når vi ved 

noget om det. Hvis vi bare kan sige 'vi ved heller ikke noget' ligesom alle de andre har fortalt, 

hvad er så formålet med det. Men den slog vi os en lillebitte smule på engang, da et fly forsvandt 

over Asien et eller andet sted. Vi gik ikke ind i det, fordi vi var sådan lidt 'vi går ikke ind i den i 

dag ,fordi måske imorgen ved de noget mere'. Næste dag vidste de heller ikke noget, og så vidste 

de heller ikke noget. Og det endte jo med at der var gået 14 dage, hvor vi ikke havde fortalt noget 

om det her på trods af at alle andre talte om det. Vores udgangspunkt var stadig 'jamen, hvorfor i 

alverden skal vi fortælle om det, når vi også bare kan sige at vi ikke ved noget', men på et 

tidspunkt blev det sådan lidt underligt. Alle andre snakkede om hvor det fly mon kunne være, men 

vi havde endnu ikke fortalt at det var væk. Der bed den os lidt i halen, den der med at vi venter til 

vi kan sige noget, fordi det virkede helt underligt at skulle gå ud og forklare om det her fly der var 

blevet væk, det vidste alle på det her tidspunkt. Men man kan sige, enkeltstående tilfælde. Der er 

jo fly der styrter ned et sted i verden lige nu formentlig eller i dag eller imorgen, hvad skal 

børnene bruge det til? Så de ting, vil vi holde os fra. Men ellers er det igen et spørgsmål om, hvor 

stor historien bliver. Flyet er et godt eksempel. Det blev en stor historie. Den skulle have været på 

tidligere. Om ikke andet, så gå ud og tal med nogle børn om de har hørt om historien, hvad tænker 

I om den, vi synes det er lidt underligt og farligt og så få en flyekspert til at sige 'I skal ikke være 

bange'. Altså helt klassisk.  

 

Hvad kendetegner katastrofenyheder for børn? 

Dels er der det der med de rigtige spørgsmål. Prøve at få luften ud af frygtballonen istedet for at 

prøve at puste den op, for det kan vi ikke bruge til noget. Der er de rigtige spørgsmål. De rigtige 
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billeder. Vente på fakta. Ikke nødvendigvis at skulle være først. Det er vel som jeg ser det tre 

nøglepunkter i virkeligheden. Og hvis du holder dig til dem, så er du også nogenlunde på sikker 

grund, synes jeg. Det er også derfor, at det der var vores beredskab var, at vi havde defineret 

nogenlunde hvordan vi ville gribe det an, og hvis vi holdt os til det var det begrænset hvor galt det 

kunne gå, kan man sige. Og så igen det her med, at husk og anerkend børnene og deres potentielle 

frygt eller angst eller hvad de nu måtte sidde tilbage med, når de har hørt om det her. Og sørge for 

at sige at det er okay at blive ked af det.   

 

Er der nogen nyhedskriterier som er vigtigere end andre, når man formidler nyheder til 

børn? 
Ja. Man kan sige, at det har også noget at gøre med Ultranyts koncept, ihvertfald dengang jeg var 

der jo er defineret af andre nyheder. Hvor det vigtigste for andre nyhedsredaktioner er at sætte 

dagsordenen og være først og have det nyeste. Det var ikke vores opgave. Vores opgave var at se 

på hvad laver alle de andre og så forsøge at formidle det vigtigste af det. Og det betyder jo også, 

at for os var det mere en formidlingsopgave end det var en nyhedsopgave, så på den måde bliver 

nyhedskriterierne jo vendt om. Det er den bedste måde, jeg kan forklare det på, tror jeg.  

 

Identifikationskriteriet er et af de ting som bonger højt ud, men det gælder for al vores 

journalistik. Det kan også være svært at fortælle om finansloven eller hvad det end måtte være, 

hvor man kan sige, at det første greb vi gør er at sige, hvordan kan vi få børn til at identificere sig 

på en eller anden måde med indholdet i denne her historie, hvordan er det det påvirker dit liv, og 

så gå ud og få nogle børn som afsendere, så man som seer tænker 'nå, det er én der ligner mig, og 

de går op i det eller bliver berørt af det på en eller anden måde, så ka det være jeg også vil lytte 

efter.' Så på den måde er det ikke så meget anderledes om det er en krisehistorie eller om det er en 

helt almindelig historie.  

 

Børn skal bare være børn. Det er jo vigtigt. Børn er jo eksperter i at være børn, men ikke 

nødvendigvis eksperter i så meget andet. Så det handler om hvordan har de det, hvad tænker de, 

hvad forstår de og hvad forstår de ikke. Og ladd er være en åbenhed omkring at det her forstår vi 

simpelthen ikke. Hvorfor er der nogen er gør sådan noget eller hvad betyder topskat? To helt 

forskellige ting, men det er helt iorden som barn ikke at forstå det. Og at vi så kommer ind som 

troværdige voksne journalister og forsøger at give dem nogle svar, om det så er det ene eller det 

andet.  
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David Buckingham taler om 'the death of childhood'. Hvordan balancerer man hensynet til 

at lade børn være børn og samtidig informere dem om hvad der sker i verden? 

Jamen, jeg tror da at der er noget om det. Jeg ved ikke, om det er 'death of childhood', jeg tror 

mere det er 'different childhood'. Det er jo et vilkår i dag, og det værste vi kunne gøre var da at 

lukke sådan noget som UItranyt  eksempelvis og sige, at det skal de ikke vide noget om. Det er da 

for alvor at stikke sig selv og dem blår i øjnene. Så det er noget med at tage denne her nye 

medievirkelighed alvorligt og så tilpasse tilbuddene derefter. Jeg savnede selv nyheder til børn da 

jeg var barn. Men det var fordi jeg var særligt interesseret i nyheder, og jeg synes det var 

frustrerende, da jeg satte mig ned og skulle se TV-avisen, at jeg ikke forstod hvad de sagde. Og så 

blev det kedeligt  og så blev jeg frustreret og så gad jeg ikke se det alligevel. Men man kan sige, 

jeg kunne vælge det til og fra i nogen grad i hvertfald. Men dengang hørte jeg jo også om AIDS 

og Tjernobyl og alle de der ting som skræmte mig helt vildt, fordi jeg kun kunne få små bidder 

her og der. Det var dengang. Det var i monopolets tid, der var kun Danmarks Radio. I dag er det 

jo en storm af informationer og nyheder om vi vil det eller ej, så behovet for seriøs, troværdig 

nyhedsjournalistik har aldrig været større og i virkeligheden bør der være mere, nu er vi lige gået i 

gang med børneavisen. Men i og med at mængden af information stiger, bliver behovet for 

nyhedsjournalistikken til børn også støre og større.  

 

Tror du der kommer mere nyhedsjournalistik for børn? 

Nu har vi lige startet Børneavisen. hvis det går skidegodt, så kan jeg da godt forestille mig, at der 

kom mere. Jeg havde jo håbet på at TV2 måske også kunne finde på at lave et produkt som på en 

eller anden måde kunne konkurrere med Ultranyt, men det lykkedes ikke i første omgang. Jeg 

prøvede selv at pitche det ind i første omgang. Det håber jeg. Og det er jo igen det der med, hvor 

de to behov bider hinanden lidt i halen. Nu har vi taget hul på boblen, nu laver vi nyheder til børn. 

Men hvis vi mener det her med, at hvis du skal være en god nyhedsforbruger, så skal du hente 

dine informationer fra forskellige kilder, se både TV2's dækning og TVA's dækning og 

sammenligne de to for at se forskellighederne. Og den mulighed har børn kun i begrænset omfang 

i dag, hvis de vil have børnejournalistik og sige jamen, lad mig lige prøve nogle forskellige steder 

at finde ud af, hvad er hoved og hale i en eller anden historie. Der synes jeg jo børn har krav på at 

der er mere så de ikke kun får det fra Ultranyt eksempelvis eller Børneavisen, men at de helst 

kunne få det fra måske en håndfuld forskellige kilder. Så ville vi ihvertfald for alvor klæde dem 

på til det her med at kunne være demokratiske medborgere og kunne danne sin egen mening, fordi 

den vil blive påvirket af forskellige troværdige kilder.  
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9.7 Transskribering af interview med SVT Lilla Aktuellt-

projektleder Lowe Östberg 
 

Hvorfor er det viktig med nyheter for barn? 

Man kan sige det sådan her, at det hviler på to forskellige ting egentlig. Dels er det 

Børnekonventionen, som siger at barn skal have ret til information og de skal også have ret til 

at udtrykke sig selv og det er tunge paragraffer for os. Det er lige præcis derfor vi findes. Vi 

ved at børn i andre medier og i voksennyhedsmedier er meget underrepræsenterede, der 

kommer de ikke til orde og de synes ofte ikke. Hvis de synes, så er det ofte for at illustrere et 

problem. Det handler meget sjældent om deres spørgsmål og på deres vilkår. Det er egentlig 

den anden sag, at vi er et program som de kender sig selv i, det er deres spørgsmål vi tager 

alvorligt. Desuden er det ofte sådan at sværhedsgraden er høj, voksennyheder tager ikke 

hensyn til hvilke nøgler et barn har behov for for at forstå en kontekst, et barn bliver ofte 

efterladt hængende i luften når det for eksempel rapporteres om ubehagelige sager eller 

komplicerede sager, som anses som for kedelige til at det tiltaler et barn eller måske er de for 

ubehagelige. Der findes mange sager, som der ikke gives noget svar på. Det er nogen af de 

nyhedssager, som er vigtige for vores opgave. Det ene er at forklare konteksten, så de kan 

forstå. Sætte sager i sammenhæng, så man kan forstå om det er normalt eller unormalt om der 

er sket noget ubehageligt, skal jeg være bange for at det kan ske for mig? Det andet er jo at 

synliggøre børn. At det skal være med. At de skal få synes og tænke om det der er sket udfra 

deres egne præmisser, så de behøver ikke kunne alting, men handler det om skolen, så er det 

meget let bare at tale med lærere og voksne og forældre, men ikke eleverne. Men hvis man 

vender det rundt og går direkte på elevernes syn på noget som sker, så får man andre svar. Og 

de kender sig selv igen i de svar som kommer.  

 

Hvilken uddannelsesbaggrund har de ansatte i SVT Lilla Aktuellt? 

De er journalister allesammen. Men de er jo i gennemsnit yngre end dem som arbejder for 

måsk Rapport eller Aktuellt. En del kommer fra nyhedsorganisationen her, og det er sådanne 

som er specifikt interesserede i at arbejde med børn og nyheder for børn, så vi har ligesom 

nogle reportere som kommer fra voksennyhederne og som gerne vil arbejde her og som er 

gode fortællere og har journalistisk stor kompetence. Ligeledes på redaktørsiden. Men så har 

vi også mange som er relativt nye i arbejdet, som måske har været i praktik her, og det her er 

deres første job, så vi er også som en planteskole sådanne som går videre ind i 
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voksennyhederne. Vi har flere eksempler på sådanne som har arbejdet her og nu arbejder i 

SVT Nyheter. Men en journalistisk uddannelse eller baggrund er vigtig. Man kan jo tro at det 

er sådan at vi formidler på en meget enklere måde, men for at kunne gøre det, så må man 

forstå alt det som ligger bagved. Og det endnu sværeste er jo at forenkle en historie, og for at 

kunne gøre det må man være en god journalist. Det er ofte en misforståelse at folk tror at 

hvem som helst kan lave nyheder for børn, men vi stiller høje krav til at man skal kunne sætte 

sig ind i rammerne, så det kan koges ned til noget som stadig er sandt. Det er lidt svært nogen 

gange.  

 

Hvad tænker du om det ansvar det er at lave nyheder til børn? 

Det er et stort ansvar. Vi er ikke psykologer eller terapeuter, så vi kan ikke tage hele ansvaret 

for hvad som sker med de historier, vi rapporterer. Men vi ved at vi ihvertfald må fortælle til 

målgruppen om du føler dig urolig eller ked af det efter det her, så opfordrer vi dig til at 

snakke med nogen. Vores ansvar slutter på en måde der, at vi kan sige til dem at hvis det føles 

for svært, så bør du tale med nogen. Men vi har et stort ansvar når det gælder ikke at vise for 

ubehagelige historier. Et stort ansvar for også ikke at være komplicerede eller svære. Vi har 

utrolig høj troværdighed, det er blevet målt at folk stoler meget på det vi siger, og det gør at vi 

hele tiden må veje det vi rapporterer udfra hvordan de opfatter det her. Vi bør kunne berette 

om stort set hvad som helst og det må vi tænke på hele tiden. Så det er et stort ansvar. Og det 

er også et stort ansvar at tage hånd om store nyheder som har en stor gennemslagskraft i vores 

målgruppe og vækker mange følelser, der har vi også et stort ansvar for at tage hånd om det. 

Absolut. Men nu kommer det tll at lyde som om det er mest svært og hårdt, det er det ikke. 

Vores målgruppe er meget interesserede og engagerede og nysgerrige, og de vil have et rigtigt 

nyhedsprogram har vi lært os. Så størstedelen af tiden er det bare sjovt. Men vi har også 

diskussioner hver uge og nogen gange hver dag om forskellige historier og hvad vi skal sige. 

Skal vi fortælle om om det i det hele taget, måske skal vi slet ikke fortælle om det her. Det 

taler vi meget om.  

 

Hvad er det som karakteriserer børn som nyhedsforbrugere? 

Jeg vil sige at de er, og det gælder måske ikke for alle, men de fleste vi møder er ganske 

videbegærlige, de vil have ret præcis information, de vil ikke have at vi siger lidt svævende at 

der var noget ubehageligt som skete, de vil vide hvad i detaljer, ligesom de forventer at 

voksennyhederne rapporterer. Jeg vil sige at når man sammenligner børn og voksne når det 

gælder nyheder, så er børn meget mere engagerede. Hvis vi spørger dem om noget, så svarer 
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de. Om vi spørger dem hvad de synes, så fortæller de det. Om vi beder dem om at sende et 

billede på sine omklædningsrum eller skolemad, så gør de det. Så det er meget let at skabe 

dialog med dem. Jeg oplever at de er meget engagerede og nysgerrige. Men vi ved også, at 

der er mange som vi ikke når. Som måske lever lidt i skyggen af det, vi gør. Som måske ikke 

ser så meget nyheder derhjemme eller læser aviser, måske ikke diskuterer så meget. Det vi 

gør er at prøve at nå ud til skolerne, hvor alle er. Så vi har jo et program som kun henvender 

sig til skolerne på fredage. Og der ved vi at vi når nogle som måske ikke vælger at se på os 

ellers for der sidder de i skolen og har ikke noget valg. 

 

Hvordan husker du terrorangrebet i Stockholm? 

Det var jo en fredag eftermiddag, og de allerfleste her var gået hjem. For vi har dækning 

mandag til fredag i kontortiden, og det her skete sådan 15.30-tiden. Så nogle var gået hjem og 

vi var 3-4 tilbage på redaktionen, vi havde ikke noget program på aftenen, vi har sendinger fra 

mandag-torsdag. På fredag sender vi på morgenen til skolerne. Først var vi lidt rådvilde. Hvad 

skal vi gøre? Vi kan ikke bede om ekstra TV-tid, vi er for få til at lave et tv-program. Men så 

indså vi, at vi var igang med at udvikle denne her app Mixat, men vi havde ingen app, vi 

fandtes på Barnkanalens portal med alt det indholdet. Og der var et andet program som hed 

Random Mix som havde en chat igang med en kendt youtuber og pludselig i den chat kom der 

spørgsmål om angrebet. Der forstod vi at Lilla Aktuellt kunne overtage chatten, vi kan 

fortælle hvad vi ved nu og her, bekræfte at det er sket og lidt korte meninger om hvad der 

skete lige nu og bagefter kan vi svare på spørgsmål. Så vi gjorde det og holdt chatten i gang i 

flere timer. Vi var 3-4 personer som kun sad og modererede spørgsmål og vi gjorde det 

tydeligt hvem som svarede på spørgsmål. Samtidig publicerede vi et opslag på Instagram, 

hvor Sigge indspillede sig selv og fortalte hvad der var sket, I har sikkert hørt om det, måske 

er I endda i Stockholm. Vi ved at der er sket noget, vi ved også at det sandsynligvis er 

overstået, I behøver ikke at være urolige, skriv gerne spørgsmål herunder, så svarer vi. Og så 

svarede vi i kommentarsporet også. Så vi sad parallelt på chatportalen på Barnkanalen og på 

Instagram og modererede spørgsmål. Så det var det vi gjorde. Så indkaldte vi ekstra folk 

henover weekenden og fortsatte faktisk online og på Instagram helt til om mandagen, hvor vi 

kunne begynde at lave TV igen. Så det var lidt en ny situation for os. Den første test på denne 

her platform, også Mixat. At når man går ind på denne her platform midt på dagen, så skal det 

føles som om det er midt på dagen, det er frokosttid, vi har nogle ting som passer nu og her. 

Og det fungerede utrolig godt. Vi har spurgt i eftertid og der var mange som deltog i chatten 

og så os på Instagram og der var ingen som sagde "hvorfor lavede I ikke TV?". For de synes 
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at vi var tilstede. Vi var nærværende i deres mobiltelefon. Normalt er det en forhindring, at de 

skal tænde TV'et for at se. Jeg ved ikke hvordan det er i Norge, men i Sverige så har over 90 

% smartphones og de søge information der og fandt os, så det var jo meget spændende for os.  

 

Hvordan forbereder man seg på å formidle en slik hendelse? 

Man kan sige det sådan, at i forkant af terrorangrebet havde vi ingen plan. Så vi fandt på en i 

øjeblikket men resultatet af det blev, at vi lavede en plan for hvordan vi skal agere når noget 

sådant sker. Og vi har stadig ingen bemanding egentlig, vi har ingen som er ajour hele tiden, 

men vi har sagt at hvis noget lignende sker igen, så ved vi, hvad vi skal gøre. Så kommer vi til 

at indkalde folk, og vi har behov for tre personer. En som kan opsætte og moderere chatten og 

to som kan svare. Og det er det første vi gør så hurtigt som muligt og det er måske også nok 

afhængig af hvad det handler om.  Men det skal i så fald være noget så stort som det her. Vi 

gør også sådan her, når vi har planlagte historier, som vi ved at kan forundre meget, som når 

Donald Trump blev valgt til præsident. Det er sådan en historie som undrer meget. Og da 

vidste vi jo at det natten til den dato, så der sørgede vi for at der var folk som kunne arbejde 

med det. Men vi har haft svært ved denne her slags hændelser før, for vi har altid bare haft 

TV-programmet. Det her er en ny mulighed for os til at være lidt hurtigere faktisk. Og ofte så 

havde de konkrete spørgsmål om hvad der var sket, hvem havde gjort det, hvor mange der var 

døde og så videre. Men der var også mange indlæg, hvor de skrev at de var bekymrede og 

bange. Jeg føler mig bange, hvad skal jeg gøre?'Jeg får ikke fat i min mor, hun er inde i byen. 

Hvad skal jeg gøre? Sådanne sager. Så i vores beredskab indgår det jo også at kunne håndtere 

sådanne indlæg og med primære mål at berolige og forsøge at neddæmpe rædslen så meget 

som vi kan. Ofte kan man jo sige, at du behøver ikke være urolig fordi det skete langt væk og 

det kommer ikke til at berøre dig, men nu havde vi problemet at det her skete midt i 

Stockholm og der kan det også være vigtigt bare at bekræfte at det er ubehageligt. Der er sket 

noget. Vi synes også det er ubehageligt. Vi forstår at du er bange.  

 

Etiske og redaktionelle overvejelser? 

Vi har som policy at vi ikke behøver at være først med hvad der er sket. Vi venter ofte lidt for 

at se hvor det bærer henad. For der sker ubehagelige ting hver dag, og vi forsøger at afgøre 

om det er noget, vores målgruppe kommer til at høre om, om det er noget man snakker meget 

om, og isåfald hvad har de behov for fra os. Det sker nogen gange at vi vælger ikke at fortælle 

om sager der sker, bare fordi vi tænker at dette her måske ikke bliver så stort i målgruppen for 

børn, og så kan vi vente nogle timer eller måske en dag og så ser vi ganske tydeligt om det er 
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noget stort stadig, og så tager vi fat i det. Men vi tænker sådan her, at hvis vi i enighet med 

vores anvendere at noget sker og de går til os og ser at vi ikke har skrevet noget om det, så vil 

vi have at de skal tænke at det måske ikke var så farligt/vigtigt, fordi Lilla Aktuellt ikke har 

fortalt om det, så det var ingen fare. Måske. Vi har ihvertfald problemet, at hvis vi skulle 

reagerere på alt som sker, så ville det være umuligt. Og målgruppen behøver heller ikke vide 

alt der sker heller. Det er ligesom ikke vores konkurrencefordel at vi fortæller alt. Vi fortæller 

det vi mener, vi behøver. Så den policy har vi, at ikke være hurtigst, men måske være bedst 

for børnene, når vi udvælger historier. Sådan cirka.  

 

Er der andre ting som er viktige å framheve? 

Vi forsøger altid at lede efter det som er konstruktivt eller som kan ses som positivt. Så hvis 

vi for eksempel beretter om terrorangrebet i Paris, hvor det først bare var forfærdeligt, der 

ventede vi lidt og når vi begyndte at fortælle om det, fortalte vi om hvor kede af det og 

oprørte folk var og alle blomsterne som blev lagt, så man fortæller om reaktionerne der viser 

at alle synes det er forfærdeligt og forkert og senere fortæller vi så hvad der skete. Men at 

forsøge at finde det konstruktive i ubehagelige eller uretfærdige historier. Det arbejder vi 

meget med. Det kan for eksempel også handle om den svenske skole som har et problem, og 

vi kan jo fortælle i mange reportager om hvor dårligt det fungerer, men vi kan også vælge at 

løfte et positivt eksempel. Man kan fortælle at svenske elever er dårligere i matematik, men 

denne skolen har gjort noget som faktisk fungerer, og der bliver det at belyse problemet, men 

at gøre det konstruktivt at der findes muligheder for forbedring. Så det arbejder vi meget med 

også at løfte det konstruktive.  

 

Hvordan omtalte dere gjerningsmannen? 

Vi ventede ret længe både med at vise billede og navn. Det tror jeg vi gjorde fordi de første 

billeder, der kom af ham var ret ubehagelige, han så ret skummel ud. Jeg ved ikke, om det var 

rigtigt, for det var jo sådan et spørgsmål som kom, de blev næsten irriterede til sidst over at vi 

ikke viste billede af ham, jeg ser jo hans billede overalt. Så det er muligt at vi ventede lidt for 

længe. Men vi havde aldrig været først med at vise billede af gerningsmanden, men jeg tror vi 

måske kunne have publiceret det hurtigere og fortalt, at det er ham som har gjort det. Måske 

var vi lidt for forsigtige faktisk. Vi har ingen policy om at vi ikke viser billeder, det var noget 

med at redaktionen følte at han så skummel ud, og vi kan ikke skræmme mere end det vi gør. 

Men i den sammenhæng tror jeg de havde behov for at se hans billede og i den sammenhæng 

at han var blevet taget. Det havde været noget andet, hvis han var på fri fod, men han var i 
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politiets varetægt, de havde gjort sit arbejde. Sagen var klar og det kunne vi fortælle, for det er 

jo konstruktivt at de har fanget ham. Måske ventede vi for længe.  

 

Hvordan forklarer man barn hvad terror er? 

Vi tester meninger på hinanden på redaktionen. Det første man siger lyder ofte ret kedeligt, 

men så tester de det indtil de finder ud af, hvad terror egentlig er. Og ofte handler det jo om at 

beskrive nogle ting helt ret op og ned. Som det er. Terror kan i det her tilfælde koges ned til, 

at nogen gør noget ubehageligt for at skræmme, for at påvirke eller for at skabe kaos. Og man 

kommer ret langt med sådan en forklaring. Redaktionen gør det bedre end jeg, men det sker 

ret ofte, at der er behov for at forklare sådan nogle ord. Det er også det som gør, at vi hele 

tiden må koge det ned, vi vil fortælle. Man kan ikke bare sige terror eller terrorist, man er 

nødt til at bruge tid på hvad det er. Og det prøver man på hinanden forskellige formuleringer. 

Og så tester vi lidt frem og tilbage. Det findes ingen ordbog for det, men vi prøver hele tiden.  

 

Er det noget fakta, man vælger at udelade? 

Jeg tror, at vi tænker to gange inden vi bruger stærke ord som for eksempel mord eller dræber 

eller sådan nogle stærke ord. Her tænker vi meget på, om vi kan formulere det på en anden 

måde. Men det er også sådan, at vi ved at målgruppen ved, hvad vi snakker om. Så hvis vi 

ikke siger, kan de synes at vi ikke siger tingene som de er. At vi bliver lidt som en kedelig 

forælder der prøver at snakke rundt om en sag. Men vi tænker ihvertfald før vi anvender 

sådan nogle stærke udtryk.  

 

Hvordan kom I på det livefeed hvor I svarede på spørgsmål? 

Vi har altid arbejdet med chats, men vi kom i tanke om, at vi kunne bruge det som et live 

event, for det som sker nu og skabe en liverapportering med chatten. Så det var en AHA-

oplevelse for os, at vi kunne bruge det sådan. Ofte er vores chats planlagte, at vi måske har en 

person i sendingen som man kan chatte med bagefter, men det her var jo mere at starte en chat 

fra ingenting, fordi noget er sket. Vi har ikke haft behov for at gøre det siden, der er ikke sket 

noget sådan. Vi har sikkert overvejet at gøre det et par gange, jeg kan ikke helt komme i tanke 

om noget lige nu, men det dukker såan nogle sager op hele tiden, som et knivdrab på en skole 

for eksempel. Men jeg tror, vi har landet på at det skal være nogle meget store nyhedssager. 

For eksempel i Trollhättan hvor en fyr gik rundt med Darth Vader maske og sværd og dræbte 

tre personer, tror jeg. Det blev så stort fordi det skete om formiddagen midt i skoletiden og 
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alle snakkede om det. Der havde vi ingen livechat, men det tror jeg vi havde haft i dag. For 

det var også en ret stor nyhed 

 

Er der noget andre nyhedsmedier kan lære af måden I dækker terror på? 

Jamen det er klart. Jeg tror, at det de kan lære af os er dialogen med publikum. Det er ikke 

sådan at vi nogen gange beder publikum om råd, vi gør det hver dag. Og vi viser i 

sendingerne hvad de har svaret på Instagram eller i vores app. Det er en stor del af vores 

indhold. Og jeg tror oppe på SVT Nyheter så gør de jo sådan, at de har meningsmålinger på 

hvad folk synes om ting, men de bruger dem ikke til noget. De kunne jo bruge tallene i 

Rapport og sige at vi stillede jer et spørgsmål, her er hvad I svarede. Og så burde man kunne 

løfte kommentarer. Så det er jo noget, jeg tror man kunne lave mere af. Det handler jo om at 

vise, at man er lyttende og agerer på det folk tænker og synes. Vores publikum får ofte lov til 

at være med til at bestemme, hvad vi skal gøre. Det skaber en meget nær relation til publikum, 

som jeg tror måske savnes for voksennyheder. Og som de gerne vil have. De snakker ofte om 

det. Hvordan skal vi gøre for at komme nærmere vores publikum? Og vide mere om dem?" 

Den viden kan man kun få, hvis man arbejder for den. Det er som en vennerelation der skal 

passes og plejes. Men det er jo sådan at vi henvender os til børn, og når børn bliver lidt for 

store falder de bort, fordi de synes vi er barnlige, men der kommer hele tiden nye. Så vores 

model fungerer over tid, fordi målgruppen fornyes, der kommer nye børn hele tiden. Men 

voksennyheder er ikke helt det samme, så det kan være lidt uretfærdigt. Jeg tror den her måde 

at arbejde på med at gøre det rigtigt er god. Men man gøre mere end blot at lave en 

meningsmåling.  

 

Hvordan formidler man krisenyheter til barn? 

Vi har været lidt inde på det, men vi forsøger så lidt som muligt at snakke i termer af 

dommedag eller undergang. Vi ved at de går meget op i for eksempel miljøet, men hvis vi 

bare snakker om at jorden kommer til at gå under, så får vi et problem. Vi bør fortælle det i og 

for seg men vi bør også lufte det positive som sker, eller hvad man gøre og hvad mange 

voksne gør i dag for at redde planeten. Så det er meget sjældent at vi bare fortæller at noget er 

forfærdeligt, vi prøver altid at finde en måde at nuancere det på. Nogen gange er det svært, 

nogen gange handler det om krigen i Syrien, og så er det vigtigt at vi ikke bliver for 

ubehagelige, men at vi stadig kan sige det som det er: at her er en frygtelig krig, som 

fortsætter. Og jeg tror, at vi kan gøre det, men vi kan ikke gøre det for ofte. Vi kan ikke 

berette om sådan nogle hændelser hver eneste uge, at der stadig er krig i Syrien og det er 
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ligeså slemt som vi sagde sidst. Så vi må udvælge nøje hvilke tilfælde vi vælger, når i 

fortæller om ubehagelige hændelser.  

 

Hvordan balanserer hensynet til å skjerme barn og samtidig oplyse dem om hva som 

skjer i samfunnet? 

Jeg tror vi har et syn på børn som værende meget kapable og tænkende og videbegærlige og 

klarer at håndtere ret svære spørgsmål og jeg tror måske hvis man snakker med forældre eller 

folk som arbejder med voksennyheder, at deres syn på børn er lidt mere at man har behov for 

at beskytte børn. Så jeg tror, at vi er lidt mere offensive end hvad andre voksne er. Derimod 

har vi stor forståelse for, at børn mellem 6 og 8 år kan have behov for lidt mere beskyttelse. 

Når vi laver vores program og rapporterer online, så tænker vi 10 år og lidt op over. Og de 

børn klarer det meste, hvis man gør det rigtigt. Men der findes en god tommelfingerregel med 

børn, og det er at aldrig fortælle mere end de selv spørger om. Og det kan man have med sig 

især med de større børn, de vil vide bestemte detaljer, men man behøver ikke at fortælle de 

mest ubehagelige detaljer om Kim Wall og ubåden, men man må fortælle at hun blev dræbt 

og hvem som gjorde det og at han var syg i hovedet. Men så kan man undvige de grafiske 

detaljer. Det andet svar på dit spørgsmål er, at selvom vi fortæller om skræmmende ting, så 

fortæller vi mange andre spændende historier som afbalancerer det, så vi ihvertfald slutter 

med noget let. Så vi har det med i mikset, så vi ikke måske kun selvom det er flest kedelige 

eller triste historier en dag, så kan det være vi ignorerer nogle dem og kaster nogle ting ind 

som vejer op for det triste. Så på den måde tager vi hensyn til at de er børn og hvor meget de 

behøver at blive madet med for mange triste sager. Jeg ved, at da Lilla Aktuellt begyndte var 

det jo folk som arbejdede med voksennyheder som lavede Lilla Aktuellt og jeg så på nogle 

gamle programmer og jeg tænkte "Åh, hjælp!" for det var nyheder for voksne bare med enkle 

ord og de tog ingen hensyn til mikset af nyheder, de fortalte om ubehagelige historier bare på 

børnesprog, så det blev meget mærkeligt. Så vi arbejder meget direkte med målgruppen, og 

taler meget mere til dem og tager hensyn til dem og hva de kan forstå.  

 

Er der noen type krisenyheter man ikke dækker?' 

Hvis det er noget, som sker tæt på er det jo sværere ikke at fortælle om det. Jeg tror måske at 

lige når det gælder konflikter og krig ude i verden så er vi mere sparsomme og vælger måske 

ikke at fortælle om det, men samtidig så bliver vi lidt bekymrede over, at vi ikke fortæller om 

hvordan det står til i en del områder i verden. Nogen gange kan vi komme i tanker om, at vi 

kun har snakket om USA, vi har glemt Asien og Afrika og jeg mener.. Så vi kommer nogen 
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gange på, at vi burde fortælle mere ude i verden. Men du har ret, når det gælder ubehagelige 

sager som sker langt væk, så dækker vi dem som oftest ikke.  

 

Er der nogen særlige nyhedskriterier som er vigtigere når det gælder børn? 

Ja, det er der jo.Vi har en opgave som tilsiger at omkring 60% af tiden skal vi fortælle om ting 

der sker på nyhedsagendaen både i Sverige og udenrigs, men så har vi også en åben opgave på 

40 %, som handler om det som interesserer eller berører vores målgruppe, som er en egen 

journalistik som handler om det de synes er vigtigst lige nu. Det handler selvfølgelig ofte om 

skole, men også om sager de snakker om, rygter og uhyggelige klovne, hvad der sker når man 

chatter når man gamer .Sådan nogle spørgsmål som måske ikke er på nyhedsagendaen. Det 

sjove er at det som er sket er jo at voksennyhederne har forstået at de emner vi har for børn 

interesserer nogle forældre. Så de tager flere og flere af vores sager op i voksennyhedere, hvis 

vi laver en historie om gaming eller mobning eller fodboldtræning, så bliver de ofte 

interesserede fordi de har forstået at forældrene er optagede af det. Vi tager jo deres nyheder 

og laver historier ud af dem, men de tager ofte vores historier for at lokke forældre og lærere 

og sådan noget. Og det er sjovt, at vi også bidrager med journalistik til voksennyheder. Men 

hvis du spørger målgruppen hvad de vil se, og de skal svare selv, så er det jo kendisser og dyr 

og nye spil. Nogen svarer selvfølgelig at de vil vide mere om samfundet eller krigen eller 

USAs præsident. Nu har der været valg her i Sverige, og der siger de at de vil vide mere om 

valget. Jeg tror de vil det, men de vil høre om andre ting også, hvis de får lov at vælge selv. 

Dyr og rummet synes de er spændende. Det efterkommer vi.  

 

Da jeg begyndte her i 2006 troede jeg at man næsten skulle narre børn til at se nyheder, at 

man skulle gøre det sjovt. Men det har jeg lært at det stemmer ikke. Vi prøvede at lave et ikke 

så nyhedsagtigt program, men reaktionen var "det her er jo ikke nyheder, hvorfor skal jeg se 

på det?" Så vi flyttede det tilbage til nyhedsstudiet og det ser meget ud som et nyhedsprogram 

og vi er i gang med denne her Mixat appen også til at blive mere nyhedsbetonet. Jeg blev 

overrasket, for jeg troede det måtte føles meget yngre. Det handler ikke om det, det skal 

stadig være nyheder, men for en yngre målgruppe. Ikke en voksen som forklarer nyheder på 

let svensk, men som faktisk taler direkte til dem på deres vilkår.  

 

Hele SVTs overordnede strategi er at vi skal vække nysgerrighed og gøre publikummet 

interesseret. De to målsætninger passer meget godt på det vi gør og at vække nysgerrighed for 

historier er for os meget vigtigt, og vi tænker meget ofte på, om vi skal fortælle om 
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statsbudgettet som er meget kedeligt. Hvordan kan vi vække nysgerrighed omkring det og 

forklare det på en måde som de synes er spændende. Og da arbejder man meget med 

dramaturgi og form og tiltale. Man må fange publikum og det er et sjovt sted at arbejde, hvis 

man vil arbejde med dramaturgien. Så det er et sjovt at sted at være.  
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9.8 Samtykkeerklæring 

Vil du delta i forskningsprosjektet  

«Terrornyheder for de yngste – en kvalitativ undersøgelse af 
terrornyheder for børn»  
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge 
hvordan man dekker nyheter om terror til en yngre målgruppe. I dette skrivet gir jeg deg 
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  

Formål  

Formålet med forskningsprosjektet er som sagt å finne ut hvordan man formidler krisenyheter 
herunder nyheter om terrorangrep i tre ulike skandinaviske nyhetsmedier for barn. 
Opplysningene som innhentes i forbindelse med intervjuene blir brukt i forskningsprosjektet 
og resultatet offentliggjøres på duo.uio.no  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?  

Universitetet i Oslo  

Hvorfor får du spørsmål om å delta?  

Du er en av de fire som har blitt kontaktet med henblikk på intervju fordi du jobber eller 
jobbet i en av de tre skandinaviske nyhetsredaksjoner for barn i den relevante tidsperiode, da 
de respektive terrorangrep fant sted.  

Hva innebærer det for deg å delta?  

Metoden for datainnsamlingen er personintervju av cirka en times varighet og jeg tar 
lydopptak og notater fra intervjuet.  

Det er frivillig å delta  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg.  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  

•	De som vil ha tilgang til datamaterialet er undertegnede samt min veileder Kjetil Rødje  
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Forskningsprosjektet legges ut til publisering på nett, der intervjuobjektene vil kunne 
identifiseres med navn.  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 10. mai 2019. Opptak fra intervju vil oppbevares 
konfidensielt og slettes etter endt forsvar av masteroppgaven.  

Personopplysningene (navn og etternavn) publiseres heretter på uio.duo.no, hvor det lagres.  

Dine rettigheter  

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:  

• -  innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,  
• -  å få rettet personopplysninger om deg,  
• -  få slettet personopplysninger om deg,  
• -  få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og  
• -  å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine  

personopplysninger.  

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 
vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer?  

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta 
kontakt med: Vårt personvernombud:  

•	 

•	NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no)  

eller telefon: 55 58 21 17. Med vennlig hilsen  

Prosjektansvarlig Eventuelt student 
Kjetil Rødje Eva Krarup Randa Nielsen  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Samtykkeerklæring  
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Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Terrornyheder for de yngste – en 
kvalitativ undersøgelse af terrornyheder for børn» og har fått anledning til å stille spørsmål. 
Jeg samtykker til:  

¨ å delta i intervju 
¨ at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes at mine  

personopplysninger lagres etter prosjektslutt, til publisering på UiO sine nettsider.  

Universitetet i Oslo ved Kjetil Rødje, telefon +47-22850460, epost kjetil.rodje@media.uio.no  

Personvernombudet ved UiO er Maren Magnus Voll.  

Personvernombudet kan nås via e-post: personvernombud@uio.no  

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca 10 . mai 
2019.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato)  

 


