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Overordnet mål for emnet

Dere skal trenes i å jobbe med et
journalistisk og empirisk prosjekt i
samarbeid med andre.

Utvikle journalistisk kompetanse og
evne til etisk refleksjon. Samt
forskningsmessig og metodisk refleksjon.



To do:
• deles i redaksjoner på cirka fem

• produsere magasin, avis eller
reportasjeserie

• skrive en rapport (inntil 15 sider)

• sette sammen egne pensumlister

• lage et opplegg som skal godkjennes
av fagansvarlig (Ragnhild)

• arbeide relativt selvstendig fra idé til
ferdig produkt



Undervisning

• Forelesninger i
journalistikk, foto og
layout

• Seminarer og
veiledningsmøter om
det konkrete
redaksjonelle arbeidet:
journalistikk og layout



Undervisningsplanen

• 22. januar: Ragnhild Fjellro. Forelesning om
journalistisk praksis

• 29. januar: Kjetil Østli, journalist i
Aftenposten/A-magasinet: Forelesning om å
skrive feature

• 12. februar: Bernt Eide, fotograf og lærer ved
journalistutdanninga ved HiO: Forelesning om
fotografisk reportasje

• 12. mars: Kari Kolltveit, grafisk
designer/typograf: Forelesning om layout



Pensum

• Dere skal selv sette sammen
pensum

• Pensumlisten skal ikke leveres inn

• Finn en hensiktsmessig fordeling
mellom litteratur om journalistisk
teori, praktisk, redaksjonelt arbeid
og litteratur om metode



Ferdig produkt

• Kari Kolltveit bistår i forhold til kontakt med trykkerier

• 20 eks trykkes opp (fem av disse skal leveres inn
som del av eksamensbesvarelsen)

• Budsjettet for hver enkelt redaksjon er på 2-3000 kr.

• Følgende info på faktura fra trykkeriet:
Undervisning ifm MEVIT3810, emneansv: Ragnhild
Fjellro, IMKs stedkode: 140900

• Som mottaker av fakturaen skal det stå: Universitetet
i Oslo, Regnskapsseksjonen, Sentralt Fakt.mottak,
P.b. 1074 - BLINDERN, 0316 Oslo.



Deadline

20. mai klokken 1400



Spørsmål?

• Følg med på emnesidene:
www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT3810/v09/

• Oppdater studentmailen så mail
videresendes til adressen dere bruker
www.webmail.uio.no

• Mail meg hvis du lurer på noe underveis
ragnhild.fjellro@media.uio.no



Prosjektarbeid

• faste møter - formelle og uformelle

• snakk åpent - også ved konflikter

• ha god fordeling av ansvar og oppgaver

• snakk om forventninger og innsats

• lag spilleregler

• Møt opp fredag 23.januar kl 1015-1300 i rom
205 for å snakke om prosjektarbeid



Sjanger er:
• sett av normer om artiklenes innhold og form

En kontrakt mellom avsender og mottaker:
• lesernes forventninger
• redaksjonelle konvensjoner
• journalistisk praksis

Enhver publikasjon tilbyr en stoffmiks:
• flere sjangere brukes i ett og samme magasin



Journalistikkens
hovedsjangrer

• Nyhetsjournalistikk:
- nyhetsmeldinger, notiser, reportasjer

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

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



(Nyhets)meldingen/notisen:
- korte, saklige, «objektive» artikler

- forteller det aller vesentligste (AVIS)

- ofte fra andre publikasjoner/nyhetsbyråer

- sjelden intervjuede kilder

- kan illustreres med bilder, men ofte uten

- løser opp siden i mindre tekstblokker

- den omvendte pyramiden

          Nyheter



(Nyhets)reportasjen:
- lengre, saklige, «objektive»

artikler

- AVIS

- én - eller helst flere kilder

- vinklet på sak

- basert på egen research

- illustrert (foto/tegning)

- den omvendte pyramiden

          Nyheter



• Forbruks- og
konsumentjournalistikk
- sider fulle av notiser om

nye produkter

- rik på illustrasjoner

- (tilsynelatende) objektiv

- forbrukervennlig
oppramsing/lister

- sjelden journalists navn
under tekstene

        Notishybrider



• Enqueter
- samme spørsmål til mange intervjuobjekter
- gjerne aktualisert av annen sak på siden
- bilder - personalia
- skaper identifikasjon hos leseren

• Visuelle elementer
- gjør saken lettere tilgjengelig
- slipper å ramse opp mye fakta i artikkelen
- løser opp siden visuelt

        Notishybrider



Leder
- skrevet av redaktørledelsen/redaktør
- uttrykker publikasjonens mening
- upersonlig, saklig tone i nyhetspressen
- mer personlig i tidsskrift/magasin
- argumenterende, med fokus på sak

Kommentar
- skrevet av redaksjonell medarbeider
- kan romme personlige betraktninger
- forfatters mening

Kritikk/anmeldelse
- oftest aktuelt og nytt
- personlig mening - signatur
- ofte vurderende
- gjerne bilder

           Våre meninger



Kronikken
- populærvitenskapelig form

- avansert debattinnlegg

- kompetent forfatter - gjerne fagperson

- er ofte et kjent navn i mediene

- personlig, subjektiv tone og mening

Kåseriet/petiten
- ofte muntlig i tonen

- personlig, assosierende, lekende

- litterære virkemidler (ironi, overdrivelser etc)

- kåseri kan være langt, petiten er kort

- godt sluttpoeng - snert

- fordrer god penn

          Andres meninger



• Faste spaltister
- ofte kjente personer i

offentligheten

- ikke nødvendigvis
kjente fordi de skriver
godt

- gir publikasjonen kred

- skaper identifikasjon
hos leserne

- ofte i en lett, morsom
og personlig tone

           Hybride meninger



• Spesialistene
- skriver kanskje én gang i

måneden
- ofte forskere, eller på

annen måte spesialister
innen et felt

- popularisering av
kunnskap/vitenskap

- ofte basert på spørsmål
fra leseren

- pressen blir arena for
profesjonelle

           Hybride meninger



• Featurereportasjen
- journalisten har vært

der

- ører, nese, øyne,
munn for leseren

- rike illustrasjoner

- god penn

- dramaturgi; fisken

- detaljrikdom

- innlevelse

- mange kilder - ofte
case

          Feature



• Featureportrettet
- vi blir kjent med et menneske som ofte er tidsaktuell
- forteller vesentligheter om hennes bakgrunn
- en god historie som ofte starter med en detalj
- kommer tett på intervjuobjektet
- ofte flere kilder enn den portretterte
- ofte private bilder og eldre arkivbilder
- fordrer særdeles grundig research
- journalisten tilbringer lang tid med intervjuobjektet

          Feature



• Nyjournalistikken - USA 60-tallet
- skjønnlitterære virkemidler
- 3. person, scener, dialog, metaforer
- høyt krav til sannhet

• Gonzojournalistikk - USA - Thompson
- skjønnlitterære virkemidler
- 1. person, scener, metaforer, dialog

• Fortellende journalistikk - i dag
• Gonzokritikk

- fordrer god penn, god oversikt, eksplisitt,
selvutlevrende subjekt

          Hybrid feature



• Inndeling i grupper


