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Dyrk

• nysgjerrigheten

• fortellingen

• ærligheten

• klarheten

• kritikken



I dag

• Journalistisk form

• Journalistisk historiefortelling

• Journalistisk metode

• Formidling gjennom bilder

• Redaksjonen som et team



Pressetekstens byggestener

• Overskrift

• Ingress

• Brødtekst

• Bildetekst

• Mellomtitler

• Uthevede sitater

• Byline



Vignett

Overskrift

Ingress

Byline

Faktaramme

Mellomtitler

Sjekk all lufta! : )



Skaper bilder

Identifikasjon

Nysgjerrighet

Bruker sitat som
om det var en
ingress

Karakteristiske
vignetter



sitat

ingress

notiser
som løser
opp



sitat:

-personfokus

-skaper identifikasjon

-spiller på konflikt

neste sak:

bildetekst som
fokuserer på person

klar ingress:
konflikt

ingress med
klar og kort
vinkling





Ulike typer vinkling

- Fakta

- Person

- Årsak

- Sammenheng

- Konsekvens



Spissing

• et begrep som ligner vinkling

• sette saken på spissen

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



tekst

• Skap bilder

• Dyrk detaljer

• Vær uforutsigbare

• Unngå å bekrefte stereotypier



Konkret, direkte og bildeskapende inngang

Sjekk! 



(lang) talestrek

vignett





mer tekst

• enkelt og lett språk - med driv
• direkte tale både fra journalist og

intervjuobjekter
• Våg karakteristikker
• skriv i sanntid
• informativ, interessant, levende
• skap dramatikk
• løs opp med faktabokser



Fakta for seg

Sitat i bildetekst



Lek med presens
Skildringen

Dyrker det
spesielle

Sjekk mellomtitlene



mer tekst

• hold deg til fakta
• hver setning skal helst bare oppgi et nytt

faktum
• ikke gi uttrykk for din egen mening verken

direkte eller indirekte
• unngå spekulasjon, løgn, antagelser
• vær nøye med navn, alder og titler
• sjekk og dobbeltsjekk om fakta stemmer
• aktivt språk



Vær nøye-plakaten

• NB! Korrektur !BN
• bruk flere intervjuobjekter/kilder på

sakskomplekser
• oppretthold et nøytralt språk - unngå

«reklamespråk»
• vær nøye med HVEM som snakker
• I ordinære artikler skal din stemme som

journalist være nøytral - det er
intervjuobjektene som skal mene



Tre hovedtyper av kilder

• Case

• Ekspertkilde

• Meningskilde



Meningskilde

Case



Meningskilde



Case som
enquete

Eksperter



Ekspertkildene



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



Illustrasjon og foto

• Bilder fra nettet

• Ta egne bilder

• Lag illustrasjoner

• Bilderetning - blikk, kropp, vektor, linjer

• Hent bilder på stock - www.sxc-hu









Roller

• Redaktør

• Redaksjonsleder (adm)Fotosjef

• Desksjef (redigere)

• Journalister/reportere

• Fotografer

• Grafikere

• Rapporten



Redaksjonelt arbeid

• Redaksjonsmøte

• Redigering



Vær Varsom-plakaten

• Etiske normer for pressen

• Vedtatt av NORSK PRESSEFORBUND

• 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


