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NETTAVIS?

1. Målsetningen med kurset
Tidligere nettaviser på 1510

2. Datamaskinen, Internett og
webkommunikasjon
Historisk

3. Nettavis og nettjournalistikk
4. Kort om det praktiske opplegget

Målsetning med kurset

Praktisk målsetning:
Lære det helt grunnleggende om
webdesign og journalistikk

→ Teoretisk målsetning:
For å få en bedre analytisk forståelse av
webmedier og tekstproduksjon

http://www.media.uio.no/studier/nettavis2003/na12/index.html
http://www.media.uio.no/studier/nettavis2003/na07/index.html
http://www.media.uio.no/studier/nettavis2004/na05/
http://frankenstein.uio.no/na05/na_i/
http://frankenstein.uio.no/nettavis/6/g/
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Datamaskinen

Som regnemaskin - to compute:
tallbearbeiding som grunnleggende
funksjon. Før og under 2. verdenskrig til
1960-tallet

Informasjonstype: tall
1960-tallet: skjerm og tastatur
Også mulig å benytte bokstaver og ord,
datamaskinen som en skrivemaskin

22

Datamaskinen - Internett

ARPANETT 1969-1972
Utveksling av datastrømmer mellom universiteter
Datamaskiner og telekommunikasjon
Kobling av ulike nettverk

World Wide Web 1990
Tim Berners-Lees målsetning om å skape et felles
grensesnitt mot store mengder lagret informasjon
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1993: Mosaic 22

1994: Netscape 22
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1994: Netscape

Dekket i løpet av et par år 85% av
nettlesermarkedet.
Men i 1995 ble Internet Explorer lansert.
Disse nettleserne førte til at ikke-
eksperter lett kunne finne frem til
informasjon på nettet.

22

Internett som
informasjonskanal

I siste halvdel av 1990-tallet:
Internett som informasjonskanal
I liten grad snakk om brukere som
publiserer innhold på egen hånd (bortsett
fra en og annen ”hjemmeside”).
E-post
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3 minutters
diskusjonsoppgave

Hva synes dere er de viktigste
kjennetegnene ved Internett?

Diskuter kort i grupper på 3-4 personer.
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Hypertekst

1945: Vannevar Bush ”As we may think”
den idémessige begynnelsen på hypertekst

Problemet med å håndtere stadig større mengder
informasjon: kunne løses med en annen
informasjonsstruktur, knytte informasjon sammen.
Bush’ målsetning: å lage en maskin som opererer i
henhold til hukommelsen - assosiative forbindelser.

22

Hypertekst

Ted Nelson (1937-): oppfattet at
datamaskinen radikalt kunne endre
hvordan vi jobber med tekst på:
TEKSTER BEHØVER IKKE VÆRE
LINEÆRE!
Tekst som brukerstyrt og ikke-lineær
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World Wide Web

Tim Berners-Lees hovedidé:
Å forene Internett med funksjonaliteten i
hypertekst

Html: hypertext markup language
URL: universal Resource Locator
Http: hypertext transfer protocol

Dokumenter lenket sammen over nettverk

22

Lineær eller nonlineær tekst?

Fungerer lineær tekst begrensende på
tanken?
Eller er hypertekst forvirrende og hindrer
vår evne til å lese og tenke lange og
sammenhengende argumenter?
Må vi skrive på en annen måte når vi
bruker hypertekst?
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WEB 2.0?
September
2005: Tim
O’Reilly
publiserer et
essay på sin
hjemmeside
der han
forklarer sitt
eget begrep
“web2.0”
(lansert 2004)
mer inngående.

22

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

Web2.0?

Betydningen av aktive brukere ser ut til å
gjennomsyre hele mediebransjen.
Vi tror ikke lenger mediebrukere finner
seg i å bare motta innhold.
Dagbladets satsing på leserkommentarer
http://www.dagbladet.no/kultur/2007/08/25/510008.html
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Web2.0/citizen journalism

Henry Jenkins: mediebrukere som aktive,
bråkete, og med ønske om å delta
Mark Deuze: Medieaktører må inkludere
publikum for å ha suksess i fremtiden.
William Urrichio: vi er vitne til en
”participatory turn”

22

Intercreativity

Tim Berners-Lee (igjen):
...not just the ability to choose, but also the ability to
create... We should be able not only to interact with
other people, but to create with other people.
Intercreativity is the process of making things or
solving prblems together
(Burners-Lee 1999: Weaving the Web: 183).

22



10

Nettavis

3 minutters diskusjonsoppgave:
Hvordan er en nettavis (eller bør en
nettavis være) forskjellig fra en papiravis?

33

Nettavis

3.1 Grafisk utforming
3.2 Mer om lenker
3.3 Nettavisen som nyhetskanal
3.4 Multimedieaviser?

33
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Grafisk utforming

Forslag til nettaviser med god design?

http://www.dagbladet.no/
http://www.guardian.co.uk/

Hvilke konnotasjoner gir de ulike designelementene?
Hvordan skapes oversikt?
Hvordan tiltrekke oppmerksomhet til ulike elementer?

3.13.1

Skriftsnitt

Privatdetektiven Snusen
Alis blomster
JAGUAR
Egypt-reiser
OBS!! På nettet kan spesielle skriftsnitt være
ugunstig. Hvis brukeren ikke har det definerte
skriftsnittet på sin maskin, velges en annen.
Resultatet kan bli noe helt annet enn du tenkte.

(Fagerjord: Web-medier: 39)

3.13.1
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Serif eller san-serif?

Serif: skriftsnitt med små haler (som her)
Er vanskeligere å lese på skjerm (krever evt. mer
luft).

San-serif: skriftsnitt uten haler
Er lettere å lese på skjerm

http://www.guardian.co.uk/

3.13.1

Design for ulike størrelser
3.13.1
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Lenker

Hypertekst: tekster skrevet som noder
med lenker mellom. Tekstelementer som
er knyttet sammen i et nettverk.
Gir andre leseropplevelser og andre
muligheter.

3.23.2
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Lenker

Lenker i skriftlig tekst vil som regel skille
seg ut.
Den blå understrekede lenken

3.23.2

Lenker

Men alt på en nettside kan være en lenke,
og lenkene på en side kan se ulike ut:
http://www.nytimes.com/

3.23.2
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Lenker

Kan (og bør) informere lesererne om hvor
de kommer:
http://popsugar.com/
Informative og mindre informative lenker

3.23.2

Tre typer lenker

Presentasjonslenker
Viser hvor teksten fortsetter, bringer leseren videre i innholdet.
Les mer

Navigasjonslenker
Typisk innholdskategorier i nettaviser, hjelper leseren å forstå
hvordan det man leser er plassert i forhold til andre sider.

Relasjonslenker
Lenker til en annen side som handler om det samme. Står oftest
inne i teksten, evt. skilt ut i egen boks (lenker i Bush, Nelson og
Berners-Lee’s forstand).

3.23.2
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Turbojournalistikk

Forventninger om stadige oppdateringer,
og vi godtar halvferdige versjoner.
”Direktesendt tekst”
Slike forventinger forsterker tidspresset
for nettjournalister ytterligere:
Turbojournalistikk

3.33.3

Multimedieaviser

De teknologiske mulighetene åpner opp
for nye måter å fortelle historier på:
Med linker og interaktivitet
Flash
Aftenposten TV

3.43.4
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Multimedieaviser?

Fra Steen Steensens doktorgradsarbeid
ved Høgskolen i Oslo:
Om featurejournalistikk på nett og
hvordan journalistrollen utvikles

Artikkel: ”Forvirrende feature: Diskurskollisjoner
og sjangerutvikling i featurejournalistikk på nett”

3.43.4

En sjanger som gjerne defineres som den
hendelsesbaserte, og dermed
turbojournalistikkens motsats.

Appellerer til de kunstneriske og kreative sidene
ved journalistrollen.
Leseropplevelse, følelser, innsikt, om mennesker,
komponert på en annen måte enn nyhetsartikkelen

3.43.4Featurejournalistikk på nett?
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Forvirrende feature

Kollisjoner mellom den typiske
nettjournalistikken og den typiske
featurejournalistikken.

Kjøper biler de ikke kan kjøre: en feature?
Train jumping: en feature?

3.43.4

Forvirrende feature

Kjøper biler de ikke kan kjøre: en
feature?

Ser ut som en feature, ligner papir-magasinet.
Mange lenker til kilder, eksterne sider: grundig
gjennomarbeidet?
Typiske dramaturgiske komposisjonstrekk
Karakteriserende adjektiver

3.43.4
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Forvirrende feature

Kjøper biler de ikke kan kjøre: Ikke helt
en feature likevel?

Journalisten har ikke selv intervjuet noen av
menneskene i teksten.
Skaper liten nærhet til menneskene i teksten
(nærhet er nettopp typisk for
featurejournalistikken)
Ikke særlig gjennomarbeidet, består av siteringer
fra andre medier - kopijournalistikk (typisk
nettjournalistikk)

3.43.4

Forvirrende feature

Train jumping: en feature?
En kryssmedial satsning
Originalartikkelen ble publisert over 13 sider i
papiravisen.
Presentert på en alternativ måte på nettet: foto og
lydbasert flashreportasje.

3.43.4
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Forvirrende feature

Train jumping:tydelige featuretrekk
Fortellende introduksjon
Spiller på følelser og er personlig
Tar med leseren på tur til nye miljøer
Opplevelse, litterær, intimitet

3.43.4

Det praktiske opplegget

Kort introduksjon til verktøyene Dreamweaver
og Photoshop

Sjekk også verktøykurs

Ferdige maler vil være tilgjengelige: disse kan
endres og manipuleres, eller dere kan lage deres
egne
Like stor vekt på tekst og presentasjon
Oppfordring til å tenke på mulighetene som en
webpresentasjon gir!
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