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3 tidligere nettaviser

• MediaPedia

• Tigerstaden

• Tallulah

Hva kreves av dere?

• nysgjerrighet

• kunne den tabloide fortellingen

• ærlighet

• klarhet

• kritiske



Hvordan ser en nettavis ut?



Hva er en nyhet?
• Aktuell

• Vesentlig

• Skaper identifikasjon

• Sensasjon

• Relevant

• Forståelig

• Personfokusert

• Konflikt

• Eksklusiv

Pressetekstens byggestener

• Overskrift

• Ingress

• Brødtekst

• Bildetekst

• Mellomtitler

• Uthevede sitater

• Byline

Bilde

Bildetekst

Overskrift

Ingress

Vignett

Byline

Inngang brødtekst

Mellomtitler

Faktaboks



Fotobyline
Overskrift
Brødtekst med
uthevinger

Illustrasjonsbilde
Bildetekst
Overskrift
Undertittel
Ingress
Byline
Brødtekst
Mellomtitler
Faktabokser

Du-journalistikk

Skaper identifikasjon

Modelleser = forbruker

Gir tips i form av lister



Ulike typer vinkling

- fakta: Støre fortsetter (også person)

- Person: «Hot og heavy»

- årsak: Blir med Eia likevel (også person)

- sammenheng: TVNorge handler på Giske
(også person)

- konsekvens: Vekk med hijab - FORDI

Spissing

• et begrep som ligner vinkling

• sette saken på spissen

• brukt for å gjøre det enda tydeligere hva
saken dreier seg om



Agenda og definisjonsmakt
• Dere bestemmer hva som er aktuelt, relevant

og sensasjonelt
• knagg
• ikke unnskyld saken
• ikke tro at en generell inngang er forventet
• ikke la intervjuobjektet styre saken deres
• gå rett på sak

Stofftyper
• Nyhetsstoff

• Featurestoff

• Kommentar- og debattstoff

• Faste spalter uten journalistisk
bearbeiding (kryssord, TV-programmer,
værkart, sportstabeller, egenreklame
osv

• Personalia/kuriøse meldinger

Allern

Ulike typer journalistikk

• Nyhetsjournalistikk:
- nyhetsmeldinger, notiser, reportasjer

• Kommentarjournalistikk:
- ledere, kommentarer, anmeldelser, kåserier,
petiter, kritikker

• Featurejournalistikk/pregjournalistikk:
- reportasjer, portretter, kåserier/petiter,
kritikker?

Allern





Kommentar

• subjektiv avsender med signatur/byline
• undersjangere: petiten, kritikken eller

anmeldelsen, lederen, kronikken,
replikken, kåseriet, mfl

• krevende sjanger i forhold til godt språk
og god oversikt over sakskomplekset

Feature

• reportasjer, portretter, reisebrev osv
• mer krevende ift research og skrivestil
• lenger tekst enn nyhetsartikler
• mer avhengig av knagg
• øyne, ører, munn og nese for leseren
• stort tilfang av bilder

Enqueter

• still samme spørsmål til alle
• still aldri ja/nei-spørsmål
• still oppfølgingsspørsmål om dere får

lite svar
• svarer de ja/nei skriver dere hele

setningen dere hadde med i spørsmålet



Nyhetsartikkelen

• Den omvendte pyramiden: si det
viktigste først

• desken kutter alltid bakfra i teksten
• Kiss and tell: enkelt og kort korte, enkle

ord, fraser, setninger ikke to ord som
sier det samme

Workshop – 1 time

• Velg ett av følgende tema:
- Regjeringskabalen
- TV-aksjonen
- Fredsprisen

• Skriv en nyhetsnotis basert på dette
temaet – bruk 1 time

• Ta notisen med tilbake til klassen

Lekse til torsdag

• Vi står i en ring
• Gi teksten din til studenten som sitter til

venstre for deg
• Til torsdag skal du skrive ned en evaluering

som sier hvordan teksten er i forhold til:
• Vinkling?
• Spissing?
• Nyhetskriteriene?



Hva er presseetikk?

De etiske normene og den selvjustis som pressen
driver skal først og fremst beskytte enkeltpersoner mot
krenkende og skadelig publisitet

Men Vær Varsom-plakaten uttrykker også pressens
samfunnsrolle og de rettigheter og forpliktelser pressen
har i et fritt samfunn

PFU

• Pressens Faglige Utvalg
• Behandler prinsipielle spørsmål

Vær Varsom-plakatens fire hovedpunkter:
1. Pressens samfunnsrolle
2. Integritet og ansvar
3. Journalistisk atferd og forhold til kildene
4. Publiseringsregler

Vær Varsom-plakaten

• 1936

• revidert flere ganger

• beskytter enkeltpersoner

• uttrykker pressens samfunnsrolle

• basert på selvjustis

• må ikke forveksles med rettsapparatet



Vær Varsom-plakatens innhold

Etiske normer for pressen

• 1.Pressens samfunnsrolle

• 2.Integritet og ansvar

• 3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene

• 4.Publiseringsregler

Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!

Redaktørplakaten

• Redaktørens plikter og rettigheter

• Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk
som gjør det klart for mottakeren hva som er
reportasje og formidling av informasjoner og
fakta, og hva som er mediets egne meninger
og vurderinger.

• Den ansvarshavende redaktør har det
personlige og fulle ansvar for mediets
innhold.

Hvilke kilder man bruker

• Hvem skal sette dagsorden?

• Hvem skal ha definisjonsmakten?



Fritt kildevalg
• Kapittel 3 i Vær Varsom-plakaten er i sin

helhet viet journalisters forhold til kildene

• Fundamentalt prinsipp: Journalistens rett
til fritt kildevalg

• Enhver har rett til å nekte å la seg
intervjue

• Men ingen kan nekte journalisten å
publisere – uten – kommentar

Intervjusituasjonen

• Alle kilder skal være klar over når de blir
intervjuet (kan siteres)

• Journalisten har ansvar for at
situasjonen ikke misforstås

• Kilden bør også informeres om hvorfor
journalisten ønsker et intervju – men
her bør det utvises journalistisk skjønn i
forhold til hvor rutinert/profesjonell
kilden er

Anonyme kilder

• «Pressens troverdighet styrkes ved at
kildene for informasjon identifiseres» (Vv-p
3.1)

• Overdreven bruk av anonyme kilder kan
svekke tilliten til pressen

• «Kilder med finlandshette»
• Bruken av anonyme kilder begrunnes i

reell ytringsfrihet – kildevern
• Anonyme kilder må bare brukes i

unntakstilfeller



Sårbare kilder

Kilder som må beskyttes mot seg selv:

• Barn

• Berusede personer

• Personer i sjokk

• Psykisk utviklingshemmede

• «Sviktende dømmekraft»

Sitater

• Intevjuobjektet har ikke krav på at alt
hun sier skal bli gjengitt uavkortet:
redaksjonen kan redigere, prioritere
stoffet og kutte

• Meninger skal ikke manipuleres

• Talestrek = gjengivelse av innhold

• Anførselstegn= direkte sitat

Når intervjuobjektet angrer
- kildens redigeringsrett

• Omdiskutert å endre sitater

• 1994: Redaksjonen fikk råderetten over
sitatene

• Kun faktiske feil endres

• Likevel et skjønnsspørsmål avhengig av
hvor rutinert intervjuobjektet er, og
sakens innhold



Kildens innsynsrett

• Kilder har ingen rett til innsyn i ferdige
artikler – så sant det ikke er gjort en avtale
om dette

• Mange journalister opererer derimot med
innsyn, for å unngå feil og misforståelser

• Kildens innflytelse begrenser seg til
hennes synspunkter, og ikke journalistens
tolkning av saken

• Kildens overordnede og lignende har
ingen rett til innsyn

Torsdag

• Tekstarbeid

• Journalistisk arbeid

• Redaksjonelt arbeid

dramaturgi

• Skap identifikasjon gjennom detalj-
og/eller personfokus – trange skjørt

• Hvordan ville du fortalt historien til en
venn over en øl?

• Hva? Hvem? Hvor?
• Hvordan kjennes det? (den

menneskelige dimensjonen)
Eks: Gustavs menneskelige side



tekst

• Skap bilder

• Dyrk detaljer

• Skap scener

• Vær uforutsigbare

• Unngå å bekrefte stereotypier
• Subjektiv tone er bra, men hold deg

ALLTID til saken

Konkret, direkte og bildeskapende inngang

Sjekk! 

(lang) talestrek

vignett



Tekstoppgave 2 til tirsdag
• Forsøk å huske en episode der du følte

deg som en vinner, en som hadde
lykkes med noe som betydde mye for
deg.

• Skriv opplevelsen ut som en scene i
nåtid, så en leser kan få samme
opplevelse som du hadde den gangen

• Teksten skal være kort, helst ikke over
ti setninger.

Tre hovedtyper av kilder

• Case

• Ekspertkilde

• Meningskilde





Forberedelser til intervjuet

• forbered deg

• vit hva som er hensikten med intervjuet

• vurder hvorvidt saken krever intervju
over telefon, e-post, sms eller ansikt til
ansikt

•flere kilder gjør seg svært godt

•sitatsjekk

•få intervjuobjekter til å skildre følelser
•intervjuer kan/skal integreres i skildringer

•Sitater er uvurderlige verktøy for å løse opp sidene

•Fokuser på det spesielle

Råd til intervjuet

Om det redaksjonelle arbeidet



Valg av tema

• vidt
• generelt
• unngå tema som begrenser
• stort tilfang av konkrete ideer til saker

Konkrete oppgaver
de neste ukene

• Idéer til saker

• Research til saker

• Gjøre intervjuer (telefon, på gata, IRL)

• Ta bilder

• Skrive tekster

• Redigere tekster

• Korrekturlesing

• Web-design og grensesnitt

• Konkret publisering innen deadline

• Evaluering/tilbakemelding

• Pågående diskusjoner om saker, intervjuobjekter,
vinklinger, sjanger og etikk

Roller

• ansvarlig redaktør
• bilderedaktør
• fotografer
• nyhetsjournalister
• featurejournalister
• kommentatorer/kritikere



Arbeidsdagene

• Redaksjonsmøte:
morgenmøter hvor saker diskuteres/fordeles
ettermiddagsmøter hvor dagen oppsummeres

• Redigering:
helst to bør lese korrektur (for hverandre,
pluss redaktør)
Redaktør har siste ordet


