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Ungdoms forhold til nyheter
En studie basert på mediedagbok
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Abstract
Ungdom i dag bruker nyhetsmedier i vesentlig mindre grad enn tidligere, viser tall for Norges 
Statistiske Sentralbyrå. Mens 91 % av ungdom i alderen 16-19 år brukte et nyhetsmedium en 
gjennomsnittsdag i 1994, var det 79 % som oppga jevnlig bruk av et nyhetsmedium i 2009. 
Nedgangen er størst for avis og TV, og selv om det er stor vekst i bruk av internett er ikke 
den større enn at det er en nedgang totalt sett i tiden ungdom bruker på nyheter. Betyr dette 
at ungdom er mindre interessert i nyheter enn tidligere? 

I 2009 og 2010 gjennomførte vi en undersøkelse med mediedagbøker blant ungdom i to 
videregående klasser. Her oppga informantene blant annet hva som var deres vanligste kilde 
til nyheter, hvilke nyheter som var mest interessante for dem, hvilke medier de fikk disse 
nyhetene gjennom, og hvordan de brukte ulike medier i sin hverdag. Undersøkelsen viser at 
holdningene til nyheter er preget av det samme ambivalente forholdet som er dokumentert 
i andre undersøkelser: ungdommene synes tradisjonelle nyheter er viktige og bør finnes 
tilgjengelige, men de prioriterer ikke selv å bruke mye tid på dem. I artikkelen diskuteres 
dette ”nyhetsparadokset” (Costera-Meijer) i lys av en distinksjon mellom et subjektivt 
interesseperspektiv på nyhetene (hva som har nyhetsverdi) og et samfunnsperspektiv som 
ikke er knyttet til subjektive interesse (hva som er nyhetsverdig). Selv om undersøkelsen 
er begrenset, gir den støtte til hypotesen om at ungdommers reelle nyhetsinteresse er større 
og mer sammensatt enn målingene av tidsbruk fanger inn. 
Keywords: ungdom, nyheter, nyhetsbruk, mediedagbok, sosiale medier

Innledning
Som i alle andre land skjer det store teknologiske og strukturelle endringer i det norske 
medielandskapet. Disse endringene går sammen med endrede medievaner hos publi-
kum, og særlig bryter ungdoms medievaner med den vi ser hos eldre generasjoner. Et 
viktig spørsmål er hvordan ungdoms forhold til nyheter utvikler seg i denne konteksten. 
Hvordan bruker ungdom medier – særlig sosiale medier – til å holde seg oppdatert? 
Dette spørsmålet er lite studert i norsk sammenheng. Det finnes tall som dokumenterer 
de store trekkene i utviklingen i mediebruk, men den studien som presenteres i denne 
artikkelen er et første forsøk på å undersøke mer kvalitativt norske ungdommers forhold 
til nyheter i en digital mediehverdag. 

Norske ungdommer, det vil si personer i alderen 16-19, år har svært god tilgang til ulike 
medier. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser blant annet at i 2010 hadde 98 % av dem 
tilgang til internett via bredbånd, og en like stor andel hadde tilgang til norske TV-kanaler. 
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I tillegg hadde nesten alle (99 %) egen mobiltelefon – og dermed radio. Dessuten hadde 
70 % av ungdom i denne aldersgruppen tilgang til en abonnementsavis. Med til bildet 
hører også at mer enn 80 % av dem var aktive deltakere i ulike nettsamfunn (Vaage, 2011). 
Mulighetene til å holde seg oppdatert om det som skjer er dermed bedre enn noen sinne. 

Målingene viser også at den tiden ungdom bruker på ulike medier er økende, og me-
diene spiller en stadig mer sentral rolle i deres hverdag. Samtidig viser tallene at ungdom 
i stadig mindre grad bruker mediene til å holde seg oppdatert om nyheter. Mediebarome-
teret til SSB har samlet data om nyhetsbruk gjennom en årrekke. Tallene derfra viser at 
mens 91 % av ungdom i alderen 16 til 19 år hadde kontakt med et nyhetsmedium på en 
gjennomsnittsdag i 1994, var dette tallet sunket til 79 % i 2009. Til sammenlikning er 
det en nedgang fra 94 til 87 % i gruppen 20 til 24 år i samme perioden, mens endringene 
oppover i aldersgruppene er minimale (Høst, 2010). 

Det er nedgangen i avislesing og fjernsynstitting som har falt mest. Mens 82 % av 
ungdommer (15-19 år) leste avis enn gjennomsnittsdag i 1994, var det 48 % som gjorde 
det i 2009. Og i 1994 så 27 % i ungdomsgruppen nyheter på TV, mens bare 15 % gjorde 
det samme i 2009 (Høst, 2010). Radio som nyhetskilde holder seg omtrent på samme 
nivå gjennom perioden: i underkant av 20 % oppga at de hørte nyheter på radio en gjen-
nomsnittsdag i 2010 (Vaage, 2011). Til gjengjeld er nyhetsoppdatering gjennom internett 
økende, og 52 % av ungdommene oppga i 2009 at de fikk med seg nyheter regelmessig 
gjennom internett. Internett er dermed den nyhetskilden ungdom brukte oftest i 2009, 
selv om halvparten også leste aviser regelmessig. Dette bildet bekreftes av en omfattende 
undersøkelse i 2010, hvor folk blir spurt om hva som er deres viktigste nyhetskilde. Her 
svarte 82 % av ungdommene at internett var deres viktigste nyhetskilde, en økning fra 
75 % i 2009 (Vaage, 2011). 

Det er imidlertid viktig å understreke at ungdom er ulike, og at noen er mer interessert 
i nyheter en andre. Når ungdom blir spurt i hvilken grad de er interesserte i å holde seg 
oppdatert om nyheter gjennom ulike medier, viser svarene en generelt synkende tendens 
for de tradisjonelle medier og en økning for internett. Men for noen grupper av ungdom 
er interessen for å skaffe seg nyheter gjennom tradisjonelle medier markert større. Blant 
annet svarer ungdom som sier de er veldig interessert i viktige samfunnsspørsmål som 
miljø, sosiale rettigheter og politikk, at de også svært interessert i å lese om innenriks- 
og utenrikssaker i avisene (TNS Gallup, 2010). Dette viser at det er viktige ulikheter 
mellom grupper av ungdom når det gjelder deres forhold til nyheter. 

Nyhetsverdighet og nyhetsverdi
Nedgangen i nyhetsbruk blant ungdom er en lang internasjonal trend og har vært gjen-
stand for mye oppmerksomhet (Barnhurst og Wartella, 1998; Buckingham, 2000; 
Hargreaves og Thomas, 2002; Meijer, 2007; Pointdexter, 2012; Raeymakers, 2003). 
Betyr nedgangen i bruk av nyheter at ungdom er mindre engasjert i politikk og samfunn 
enn tidligere? Jones (2006) advarer mot et for enkelt bilde av rollen mediene spiller 
for politisk engasjement og deltakelse. Han kritiserer en modell der politisk deltakelse 
identifiseres med opptreden i den offentlige sfæren, hvor medienes rolle i forhold til 
dette blir å formidle nyheter om denne aktiviteten. I likhet med andre bidragsytere til 
det Schrøder og Larsen treffende kaller ”den kulturelle vendingen mot demokratiets 
mikrodynamikk” (2010, s. 526), mener Jones at medienes rolle i borgernes forhold til 
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det politiske er mye mer kompleks enn bare å formidle informasjon: ”citizenship is now 
partly constituted by and through media, and (..) such mediation is central to understand-
ing the citizen’s relationship to the state.” (s. 371) Mediene er en del av den politiske 
kulturen, og alle deler av borgernes mediebruk må analyseres politisk, argumenterer 
Jones. Her blir andre former for mediebruk og sjangre – fra dokumentarer til såpeserier 
og satireprogrammer – like viktig for borgernes politiske engasjement og deltakelse, 
som det å følge med på nyhetssendinger og å lese politiske kommentarer i avisen. I et 
slikt perspektiv kan ikke ungdoms reduserte tid på tradisjonelle nyheter nødvendigvis 
tolkes som redusert politisk interesse og engasjement. Kanskje spiller engasjementet 
seg ut gjennom andre former for mediebruk.

Den kulturelle tilnærmingen representerer et viktig korrektiv til en for enkel modell 
av forholdet mellom medier og politisk engasjement. Men selv om vi godtar at redusert 
nyhetsbruk blant ungdom ikke nødvendigvis betyr at de blir mindre politisk engasjerte, 
gjenstår fortsatt spørsmålet om hvilken rolle nyhetene faktisk spiller for dem. Også i den 
kulturelle tilnærmingen har nyheter en spesiell rolle i forhold til å forstå det politiske, 
og nyheter har i tillegg informasjonsfunksjoner som ikke bare handler om politikk.

For å forstå betydningen av endringene i nyhetsbruk blant ungdom må vi derfor først 
se nærmere på hvordan de bruker mediene til å forholde seg til nyheter, og hvilke roller 
nyheter spiller i ungdommers liv. Et sentralt bidrag her Costera-Meijer (2007a, 2007b), 
som viser hvor komplekst og motsetningsfylt ungdommers begrep om nyhetsverdi 
er. Hun argumenterer for at vi ikke kan sette likhetstegn mellom det lave nivået på 
regelmessig bruk av nyhetsmedier blant ungdom og deres interesse for nyheter. Meijer 
dokumenterer det hun kaller “popularitetsparadokset”, nemlig at selv om ungdommene 
oppgir at de synes det er viktig at det systematisk sendes seriøse nyheter i alle medier, 
prioriterer de ikke selv å følge dem. Og omvendt snakker de nederlandske ungdommene 
nedsettende om såpeopera og andre lavkulturelle programmer, samtidig som de bruker 
tid på å se på det. Meijer argumenterer for at ungdom er reelt interessert i nyheter, men 
at nyhetene ikke er tilpasset ungdoms måte å bruke mediene på.

News thus appears to be caught up in an irresolvable paradox: when news is 
presented in a serious and sound way, it is perceived as the real thing but, apart 
from natural or man-made disasters, usually considered too boring to watch. 
When news is made more appealing and accessible, ratings are higher, but it is no 
longer perceived as news. We interpret this seemingly illogical viewing behavior 
with reference to the conviction of most young people, as we discovered through 
our interviews, that news is, or should be, a basic social service, comparable to 
social security, health insurance, or family care: you have to be able to rely on 
its availability when you need it, preferably free of charge, around the clock and 
seven days a week. This function as basic (public) service explains the discre-
pancy between high appreciation of news and low viewer ratings. Such ratings 
do not say anything about the significance attached by young viewers to a good 
public news supply. By contrast, high ratings perhaps tell us something about the 
program’s entertaining character but they are not a reliable standard for measuring 
its importance. (Costera-Meijer, 2007a, s. 106-107)

At ungdom ønsker å være ”grazers” når et gjelder nyheter, det vil si at de vil ha tilgang 
til nyhetene når det passer dem, og ikke når nyhetskanalene har sine sendetider, støttes 
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også av undersøkelsen til Suger (2010). Men vi ser i sitatet over at Costera-Meijers 
forklaring på diskrepansen mellom vurderingen av nyhetsproduksjon som viktig og den 
lave oppslutningen om nyhetssendinger, er at ungdommene synes nyhetsprogrammer er 
kjedelige. Huang (2009) rapporterer om den samme begrunnelsen for ikke å bruke mye 
tid på nyheter blant ungdom. At nyhetene blir sett på som kjedelige støttes også av en 
nyere studie fra USA, hvor nyhetene blant annet ble beskrevet som repetative, kjedelige 
og nedlatende, og også denne studien fremhever sosiale medier som en viktig plattform 
for nyhetskonsum (Poindexter, 2012). Denne studien har i hovedsak fokusert på yngre 
voksne oppvokst på 1980- og 1990-tallet, men det er nærliggende å tro at disse funnene 
også gjør seg gjeldene for for de som er oppvokst på 2000-tallet og senere. 

Det er liten grunn til å tvile på at den tradisjonelle formen på nyhetene ikke er til-
passet ungdoms mediebruk, og at det er en viktig grunn til at ungdom ikke bruker mye 
tid på nyheter. Men en svakhet med denne forklaringen er at nyhetene tilsynelatende 
bare blir noe ungdommene sier er viktige, men at de ikke reelt spiller noen viktig rolle 
for dem i deres hverdag. 

Vi foreslår derfor en supplerende forklaring på diskrepansen mellom hva ungdom 
sier er viktige nyheter og deres faktiske atferd. Det er en forklaring som er forenlig 
med Costera-Meijers, men som samtidig gir bedre rom for at nyhetene faktisk spiller 
en viktig for ungdom i deres hverdag. I artikkelen ”If That Were True I Would Have 
Heard about It by Now” (2011) analyserer filosofen Sanford Golberg betingelser for 
at det er rimelig å slutte fra fravær av informasjon om at noe har skjedd, til at det ikke 
har skjedd. Vi gjør slike slutninger hele tiden. Jeg stoler på at mediene ville fortelle om 
det hvis kongen døde. Derfor, fordi de ikke har skrevet om det, tror jeg han lever. Det 
er lett å finne eksempler på at vi hver dag baserer oss på antakelser om at vi ville fått 
informasjon om hendelser som er viktige for oss, gjennom mediene eller andre kanaler, 
dersom de skjer. En uttalelse fra en ungdom som i forklarer hvorfor han ikke bruker 
mye tid på nyhetsmedier, reflekterer samme holdningen: ”If the news is that important, 
it will find me.” (Sitert i Suger 2010, s. 26). Dette er en viktig rolle mediene har, å holde 
oss oppdatert gjennom fravær av informasjon. 

Goldberg peker på at det generelt er en rekke betingelser som må være oppfylt for 
at det er legitimt å gjøre slutninger fra fravær av informasjon om at noe har skjedd, 
til at det ikke har skjedd. Den viktigste betingelsen er det han kaller ”coverage reli-
ability”, det vil si at et finnes en kilde med bred nok dekning (”coverage”) av en type 
hendelser, som man kan stole på vil rapportere om disse hendelsene fortløpende. I til-
legg til denne betingelsen om at kilden har tilstrekkelig dekning av det relevante feltet, 
må man kunne stole på at hvis den ikke rapporterer om en hendelse så har den ikke  
skjedd (”the silence condition”), og den må ha nok tid og ressurser til å undersøke feltet 
(”sufficient time condition”). Goldbergs diskusjon av disse kriteriene munner ut i et 
interessant begrep om nyhetsverdighet (”newsworthiness”), som vi mener er viktig for 
forståelsen av ungdoms forhold til nyheter. Hva som er nyhetsverdig henger nøye sam-
men med betingelsene for når det er legitimt å basere seg på at kildene til informasjon 
har tilstrekkelig dekning (”coverage reliability”) til at man kan basere sine antakelser 
på dem. Det er viktig at de som produserer informasjonen har samme vurdering av 
hva som er verdt å rapportere om som mottakerne: “the individual’s sense of what is 
newsworthy must eventuate in judgments that agree, more or less, with the standards 
of newsworthiness that informs the investigative and publishing decisions the relevant 
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group(s) in her epistemic communities” (Goldberg, 20011, s. 103). Argumentet er at 
det bare er fornuftig å ha tillit til en kilde dersom det er match i oppfatninger av hva 
som er nyhetsverdig. 

Vi mener det er viktig å skille begrepet om ”nyhetsverdighet” fra det at noe har ”ny-
hetsverdi”. Med nyhetsverdi forstår vi en individuell verdsetting av nyhetene, det vil si 
hvilken nytte eller interesse nyhetene har for den enkelte. Med nyhetsverdighet forstår 
vi de typene informasjon det er en felles forståelse om at en kilde, for eksempel et me-
dium, skal informere om. Det nyhetsverdige går utover den enkeltes interesse, og er i 
en viss forstand et objektivt, samfunnsmessig perspektiv på nyhetene, i kraft av å være 
en standard knyttet til et epistemisk fellesskap. Det er ikke snakk om to ulike klasser av 
nyheter, men to ulike perspektiver man som nyhetsbruker kan anlegge på nyhetsbildet 
og på produksjonen av nyheter.

Vi vil forsøke å gjøre dette klarere gjennom å sammenlikne vårt begrepet om ny-
hetsverdighet (”newsworthiness”) med begrepet om nyhetsmediers nytteverdi (”worth-
whileness”) som Schrøder og Larsen (2010, 2012), bruker i sin analyse av nyhetsbruk. 
”Worthwhileness” handler for Schrøder og Larsen om den subjektive vurderingen av i 
hvilken grad et medium er verdt å bruke tid på: 

The concept common-sensically denotes the individuals’ subjective, implicit or 
explicit assessment of whether the medium is worth their while. An individual’s 
answer to this question depends on a series of interrelated factors that enter into 
a personal “calculation” or routine that results in media use occurring or not, 
and, if it does, for a longer or shorter time, with a greater or lesser amount of 
attention. (s. 527) 

Schrøder og Larsen foreslår 5 elementer som de mener inngår i denne kalkylen: 1) til-
gjengelig tid, 2) befordring av “public connection”, 3) pris, 4) normer om mediebruk, 
5) befordring av deltakelse. 

Vi er ikke uenige i at dette er faktorer som påvirker den enkeltes mediebruk. Men 
vi mener at for å forstå rollen til nyheter må vi i tillegg ha et begrep om hva som er 
nyhetsverdig, det som det er generell enighet om er de hendelsene nyhetsmedier skal 
rapportere. Goldbergs forslag er at denne enigheten gir seg uttrykk i en relasjon av tillit 
hos borgerne om at mediet har tilstrekkelig dekning av det som skjer på et visst område.

Vi vil knytte tre kommentarer til diskusjonen av nyhetsverdighet. Merk for det første 
at Goldbergs prosjekt her er å formulere betingelser for når det er legitimt å stole på 
kilder til informasjon, som basis for slutninger om at noe ikke har endret seg. Det er 
liten tvil om at vi i stor grad stoler på mediene på denne måten og lar dem spille rollen 
som pålitelig kilde til kilde til informasjon om viktige hendelser. Om de er denne tilliten 
verdig, er et annet spørsmål. 

For det andre mener vi at begrepet om nyhetsverdighet er viktig for å forstå endrin-
gene i ungdoms forhold til nyheter. Det er åpenbart en nedgang i ungdoms vurdering av 
nyhetsmedienes nytteverdi (”worthwhileness”), men det er ikke noe i undersøkelsene til 
Costera-Meijer og andre som tyder på at nedgangen i nyhetsbruk skyldes uenighet om 
hva som er nyhetsverdig. Tvert om, ungdommene later til å stole på nyhetsprodusentene 
rapporterer om det som er viktig, og de mener innholdet i nyhetene er viktig. Så selv om 
de ikke synes nyhetene er spesielt interessante, med unntak av de mest spektakulære, 
later de til å godta den etablerte oppfatningen av hva som er nyhetsverdig. 
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For det tredje gir Goldbergs observasjoner om hvordan medienes holder oss oppdatert 
gjennom det de ikke rapporterer, en mulig forklaring på hvordan mediene kan spille en 
viktig rolle i ungdommers liv selv om ungdommene bruker mindre og mindre tid til å 
tilegne seg innholdet i nyhetene. Forklaringen vil være at med nettmedier og sosiale 
medier, som vi vet ungdom benytter i stor grad, koster det lite tid å få en grov oversikt 
over nyhetsbildet. En slik grov oversikt er tilstrekkelig til å fange opp interessante ting, 
og å få bekreftet om det har skjedd noe som er nødvendig å sette seg nærmere inn i – 
eller ikke. Poenget er at dette siste – oppdatering gjennom fravær av informasjon – er en 
viktig funksjon av nyhetsmediene, som gjør det mulig å se hvordan nyhetene reelt kan 
spille en viktig rolle i ungdommenes liv, selv om de ikke bruker mye tid på dem. Dette 
er fullt ut forenlig med at ungdommene synes tradisjonelle nyheter er for kjedelige til å 
bruke tid på, slik Costera-Meijer finner, men det viser hvordan ungdommenes påstand 
om at nyheter er viktige ikke nødvendigvis trenger være paradoksal.

Formålet med studien som rapporteres i denne artikkelen er å finne ut hvordan dette 
bildet passer på et utvalg norske ungdommers nyhetsbruk. Det er en undersøkelse av 
hvordan disse ungdommene bruker medier til å orientere seg i nyhetsflommen, hvilke 
nyheter de tilegner seg, og hvordan de vurderer verdien av ulike typer nyheter og sin 
egen nyhetsbruk. Vi argumenterer vi for at skillet mellom oppfatninger om nyhetsver-
diget og av nyhetsverdi er nødvendig for å forstå ungdommenes holdninger til nyheter 
og bruk av nyhetsmedier. 

Metode
Denne artikkelen tar utgangspunkt i en studie hvor 2 videregående medieklasser har 
ført mediedagbøker over en periode på 4 uker. Den ene klassen deltok i undersøkelsen 
i desember 2009, og den andre i januar 2010.

Som metode har mediedagbøker ofte blitt brukt i forbindelse med studier av barn- og 
unges medievaner (Bjorvand og Tønnessen, 2002; Gentikow, 2005; Gauntlett og Hill, 
1999; Sjöberg, 2000; Tønnessen, 2007). En mediedagbok kan beskrives som en type 
spørreundersøkelse hvor spørsmål og svar gis skriftlig (Sjöberg, 2000; Østbye m.fl., 
2002). Den spesifikke utformingen av en mediedagbok varierer gjerne ut fra forskerens 
mål med dagbokføringen, og kan være basert på frie nedtegnelser, åpne spørsmål eller 
en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål (Sjöberg, 2000). Et generelt trekk ved 
mediedagbøker er at dagbokføringen helst gjentas over en gitt tidsperiode og at infor-
mantene selv nedtegner informasjonen uten at forskeren nødvendigvis er til stede. Ofte 
foregår registreringen i mediedagboken parallelt med medieaktiviteten som undersøkes, 
og dermed i kontekst av den faktiske mediesituasjonen (Sjöberg, 2000). 

Styrken til mediedagbøker er at de kan gi data både om hvilken informasjon infor-
mantene skaffer seg gjennom de mediene de bruker, hvordan de bruker det enkelte 
medium, og hvordan bruken er integrert i deres hverdagsaktiviteter. Meyerowitz (1998, 
1999) foreslo tre metaforer som kan lede studiet av mediebruk. Den første er å se 
medier som beholdere med et innhold som transporteres fra avsendere til mottakere. 
I dette perspektivet vil spørsmål om hvordan informasjons tilegnes gjennom mediene 
og hvordan mottakerne påvirkes av informasjonen, stå sentralt. Den andre metaforen 
kaller Meyerowitz medier som grammatikk og språk. Dette perspektivet gir fokus på 
mediets særtrekk og hvordan det legger til rette for bestemte bruksmåter. Den tredje 
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metaforen kaller Meyerowitz medier som miljø, det vil si hvilken rolle mediene spiller 
i våre informasjonsmiljø, og hvilke sosiale og epistemiske roller mediene har spiller. 
De tre perspektivene er komplementære, og beskriver ikke bare ulike tilnærminger til 
studiet av medier, men også tre dimensjoner av mediekompetanse. Mediedagboken har 
mulighet til å skaffe frem rike beskrivelser av alle disse tre dimensjonene av mediebruk, 
og dermed gi grunnlag for å studere dem i sammenheng. 

Det at dagbokføringen foregår over en gitt tidsperiode gjør også at forskeren får et 
større innblikk i hva som er den “vanlige” omgangen med ulike medier (Sjöberg, 2000). 
En ulempe ved mediedagbøker kan være at man risikerer at informantene gir lite fyldige 
svar eller at man ikke har mulighet for å gi oppfølgingsspørsmål til uklare formuleringer 
(Gentikow, 2005). I denne undersøkelsen ble mediedagbøker vurdert som en hensikts-
messig metode, ettersom man ønsket et innblikk i ungdommenes mediehverdag og 
hvilken rolle nyheter spilte i denne hverdagen.

Undersøkelsen er basert på et strategisk utvalg av 2 videregående medieklasser, 
bestående av totalt 51 informanter. Utvalget ble gjort ut fra hensyn til at informantene 
burde være i aldersgruppen 16-18 år og at de var geografisk tilgjengelige. Aldersgrup-
pen 16-18 år ble sett på som særlig interessant, da denne aldersgruppen er oppvokst i 
en digital hverdag og gjerne er vant til å forholde seg til en rekke ulike typer medier, 
samtidig som det har vært antatt at ungdom utvikler behov og interesse for nyheter etter 
hvert som de nærmer seg voksen alder (Costera-Meijer (2007a, 207b0). Det at utvalget 
bestod av informanter i to medieklasser, ble sett på som positivt i den forstand at disse 
informantene burde ha en spesiell interesse for medier, og dermed også kunne gi ver-
difull innsikt knyttet til deres nyhetsinteresse og -konsum over flere medieplattformer. 

Av de 51 informantene som deltok i undersøkelsen, ble 5 av mediedagbøkene regnet 
som ufullstendige og undersøkelsen er dermed basert på 46 mediedagbøker. Informan-
tene var alle i alderen 17-18 år og bestod av 16 jenter og 28 gutter. Informantene førte 
mediedagbok en dag i uken, over en periode på 4 uker. Dagbokføringen foregikk på 
skolen, og det ble satt av en skoletime til dette i begynnelsen av hver uke. Undersøkelsen 
var anonym, og forskerne deltok også i en av skoletimene for å forklare mediedagboken, 
veilede og svare på eventuelle spørsmål. I forkant av undersøkelsen ble det også foretatt 
en pilotstudie av mediedagboken med 4 ungdommer på samme alder, for å avdekke 
eventuelle uklare formuleringer eller lignende.

Mediedagboken bestod av 2 deler. Den første delen ble kun fylt ut en gang, og bestod 
bl.a. av lukkede spørsmål knyttet til informantenes alder, kjønn og medietilgang, samt 
åpne spørsmål knyttet til nyhetsinteresse- og konsum. Den andre delen ble fylt ut hver 
uke. Denne delen bestod av både åpne og lukkede spørsmål knyttet til mediebruk og 
nyhetskonsum i går og den siste uken. I denne delen ble informantene innledningsvis 
også bedt om å føre opp gårsdagens aktiviteter, hvilke medier de hadde benyttet seg av 
og hvorvidt de hadde fått med seg nyheter gjennom disse aktivitetene eller ikke. Denne 
delen ble brukt både for å få en generell oversikt over medie- og nyhetskonsumet til 
ungdommene, men også for å bidra til å bevisstgjøre ungdommene om deres aktiviteter 
og nyhetskonsum dagen før.
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Resultater
Som nevnt over, er undersøkelsen basert på mediedagbøker fra 16 jenter og 28 gutter. 
Fordelingen på alder og kjønn fremgår av Tabell 1 nedenfor. 

Tabell 1. Fordeling av alder og kjønn
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Tilgang til medier
Ovenfor så vi at norske ungdom har svært god tilgang til alle typer medier, og det samme 
gjelder ungdommene i vår undersøkelse. Som det fremgår av Tabell 2 nedenfor, hadde 
våre informanter alle daglig tilgang på internett, fjernsyn og mobil, og flertallet hadde 
også daglig tilgang på radio, landsdekkende avis og lokalavis.

Tabell 2. Daglig tilgang til medier

Hvordan holder de seg oppdatert?
Selv om nesten alle hadde daglig tilgang til radio og papiravis, var ikke disse blant de 
viktigste nyhetskildene til ungdommene. Som Tabell 3 nedenfor viser svarte 78 % at 
de ”ofte eller alltid” fikk høre om nyheter gjennom venner og familie, tett etterfulgt av 
nettavis, sosiale medier og fjernsyn. Betydningen av sosiale medier på nettet vises ved 
at 56 % svarte at de ofte eller alltid fikk med seg nyheter gjennom ”Sosiale nettverk”1.
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Tabell 3. Hvilke kilder får du oftest med deg nyheter gjennom?

Et litt overraskende resultat var at svært få av ungdommene benyttet seg av mobiltelefon 
for å følge med på nyheter. Vi hadde ventet at dette tallet skulle være høyere, basert 
på undersøkelser av mobilbruk i befolkningen. Dette har sannsynligvis sammenheng 
med begrensninger i forhold til hva slags mobiltelefoner ungdommene hadde i 2009 og 
2010, og abonnementstype.

Hvor får de nyhetene fra?
I dagboken ble ungdommene først bedt om å beskrive de tre mest interessante nyhets-
sakene de hadde fått med seg den siste uken. (Resultatet er gjengitt i Tabell 7 nedenfor). 
De ble så spurt hvilket medium de hadde fått disse tre nyhetene gjennom (se Tabell 4). 
Mange husket ikke så mye som tre nyheter, men de fleste husket en og en god del husket 
to. Den andre linjen i Tabell 4 angir hvor stor andel som ikke husker henholdsvis en, to 
og tre nyheter. Vi ser at mer enn en tredjedel ikke husker tre nyheter. Den første linjen i 
Tabell 4 angir hvor stor andel som ikke svarer på hvilket medium de fikk nyhetene gjen-
nom (de husker nyheten, men ikke hvor de fikk den fra). Vi ser at omtrent en fjerdedel 
ikke oppgir hvor de fikk nyhetene fra. 

Men det mest interessante er de som både husker noen nyheter fra siste uke, og hvor 
de fikk dem fra. På spørsmål om hvilke medier de først hadde fått kjennskap til nyhets-
saken gjennom, var internett uten tvil den mest brukte kilden (Tabell 4). TV, radio og 
avis er også kilder til nyheter, men i langt lavere grad enn internett. Familie og venner 
ble imidlertid nevnt veldig sjelden som kilden til de nyhetene ungdommene husker. Dette 
gir et bilde som er veldig forskjellig fra det vi så i Tabell 3, hvor venner og familie ble 
oppgitt som den viktigste nyhetskilden. Den mest sannsynlige forklaringen på denne 
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forskjellen er etter vår mening at det ikke er en motsetning mellom de to resultatene, 
men at det sier noe om hvordan ungdom bruker sosiale medier til å orientere seg i ny-
hetsbildet. Vi tror ungdom gjennom venner på f.eks. Facebook blir gjort oppmerksomme 
på nyheter gjennom deling av lenker, som de så følger til kilden for nyheten. Det kan 
forklare hvordan venner og familie både kan være den viktigste nyhetskilden, samtidig 
som det er andre medier som formidler selve nyheten. 

Tabell 4. Hvilket medium fikk du først med deg nyhetene gjennom?

Også her var det tydelig at mobil var et lite brukt medium for nyhetskonsum hos ung-
dommene, da ingen i undersøkelsen svarte at de først hadde fått med seg nyhetene 
gjennom dette mediet. 

At internett var en sentral nyhetskilde for ungdommene fremkom også tydelig da de 
ble bedt om å føre opp gårsdagens aktiviteter, hvilke medier de hadde benyttet seg av 
og hvorvidt de hadde fått med seg nyheter gjennom disse aktivitetene eller ikke. Totalt 
for alle informantene over 4 uker var hele 69 % av aktivitetene hvor de hadde krysset 
“ja” for at de hadde fått med seg nyheter knyttet til internett, som vist i Tabell 5 under.

Her ser man tydelig at radio, avis og fjernsyn ligger veldig lavt i forhold til internett. 
Den nest største kategorien “forskjellig” er nyheter de fikk med seg fra dataspilling, ma-
gasiner, mobil, familie og venner, og liknende. Denne kategorien inneholder imidlertid 
også litt mer uklar medie- og nyhetsbruk, som når de hadde ført opp både internett og 
fjernsyn eller internett og radio på samme tid, og krysset av for at de hadde fått med 
seg nyheter gjennom denne bruken. Det er derfor mulig at disse kategoriene skulle ha 
vært noe høyere.
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Tabell 5. Medium som oftest ble benyttet til nyheter, i går

Hvilke nyheter interesserer ungdommene seg for? 
I den første delen av mediedagboken ble ungdommene bedt om å oppgi hvilke typer 
nyheter de interesserte seg mest for (Tabell 6). De fikk bruke egne ord til å beskrive 
sine nyhetsinteresser, og de kunne nevne så mange de ville. Vi har deretter analysert og 
kategorisert nyhetstypene de oppga. Svært mange oppga katastrofer, sensasjoner eller 
internasjonale konflikter, som vi har klassifisert som “Aktuelt” i Tabell 6. 

Tabell 6. Hva slags nyheter interesserer du deg mest for?
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Ellers stod underholdning ganske høyt på lista ‒ spesielt kjendissladder ble ofte nevnt. 
Sportsnyheter, og da særlig fotball, samt kulturnyheter knyttet til film og musikk, var 
også dominerende nyhetsinteresser, i følge ungdommene. 
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Viktige nyheter versus spennende nyheter
Ungdommene ble bedt om å notere ned de 3 nyhetssakene de synes hadde vært mest 
interessante den siste uken (Tabell 7). Dette er samlede tall for alle de 4 ukene un-
dersøkelsen pågikk, analysert og delt inn i kategorier etter hva de rangerte som de mest 
interessante nyhetssakene i perioden (1-3). Også her stod både aktuelt og underholdning 
sterkt, selv om tabellen tydelig viser at ungdommene i praksis konsumerte, og inter-
esserte seg for, aller flest underholdningsnyheter. I tillegg til sport, var også lokalny-
heter av forholdsvis stor interesse, og det dukket opp et mindre antall nyheter som ble 
klassifisert som kuriosa. Dette var gjerne litt spesielle nyhetssaker, som at lærere hadde 
ødelagt 4 av skolens vinduer under et julebord, verdens høyeste og laveste mann møttes, 
eller f.eks. at en mann hadde forsøkt å fly over Atlanteren med en hjemmelagd flydrakt. 

Tabell 7. Hva synes du var de tre mest interessante nyhetssakene den siste uken?

 Kuriosa

 Aktuelt

 Politikk

 Lokal

 Kultur

 Underholdning

 Sport

 Teknologi

 Annet

 Ingen nyhet

 Ikke svart

 0 10 20 30 40 50 60 70 80

   1. nyhetssak  2. nyhetssak  3. nyhetssak 

Forskjellen mellom hvilke nyheter ungdommene husker (Tabell 7) og de nyhetene de 
sier de er interesant i (Tabell 6), er påfallende. De oppgir at det er aktualiteter de synes 
er mest interessant, men de husker mest underholdning. Denne forskjellen kommer også 
frem i siste del av mediedagboken, hvor ungdommene bedt om å beskrive nyhetsbildet 
siste uke. Det er påfallende at det her bare er et fåtall som nevner underholdningsnyheter 
i det hele tatt. Her var det stort sett aktuelle nyhetssaker som ble nevnt, som Obamas 
besøk til Norge2, jordskjelvet på Haiti3 eller større, nasjonale nyhetssaker. Typiske for-
muleringer fra kommentarene til nyhetsbildet er disse to:

Fikk ikke med meg så mye, saken om Obama var interessant i og med at det 
er et paradoks at han får fredsprisen samtidig som han sender flere soldater til 
Afghanistan (Jente, 18)

Haiti er veldig stort i nyhetsbildet akkurat nå, det er viktig å få fokus på ofrene 
for katastrofen (...) (Gutt, 17)
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Denne forskjellen mellom hva som blir fremhevet i oppsummeringen og hvilke nyheter 
som blir nevnt som de mest interessante nyhetene, indikerer at det for mange av ung-
dommene er det et skille mellom hva som er viktige nyheter og hva som er interessante 
nyheter. Enkelte informanter uttrykker denne forskjellen eksplisitt:

En del interessant, bl.a. Haiti. Er stort sett den nyheten som er på TV, avis og inter-
nett for tiden, ellers husker jeg veldig lite fra sist uke. Jeg har lest en del ”viktige» 
nyheter fra kjendisverden, men ikke så mye nytt eller saklig fra den (Jente, 17)

Denne ungdommen følger med på nyhetene, men husker ikke alle de viktige nyhetene, 
bortsett fra at mye har handlet om jordskjelvet på Haiti den siste uken. Samtidig antyder 
hun at hun husker en del kjendisnyheter, men at hun ikke regner det som viktig nok til 
å nevne som del av nyhetsbildet. Dette skillet mellom viktige nyheter og spennende 
nyheter kommer også til uttrykk ved at en del trekker frem saker i nyhetsbildet som de 
mener er viktige, men kjedelige:

Bergens byluft har fått veldig mye oppmerksomhet. Kjedelig å høre om, men 
veldig viktig (Jente, 17)

Selv om ungdommene altså gjerne i praksis konsumerer, og interesserer seg mest for, 
underholdningsnyheter eller lignende (Tabell 6), gir mange av dem uttrykk for klare 
oppfatninger av hva ”ekte” nyheter er og viktigheten av å følge med på dem. 

Mange av ungdommene beskriver nyhetsbildet siste uke som “kjedelig”, fordi det 
ikke har skjedd spektakulære ting. Flere av informantene formulerer seg på denne måten:

Ikke noen store nyheter. Litt kjedelig, men helt vanlig (Gutt, 18)

Helt greit, god dekning, men savner katastrofer og virkelig sjokkerende globale 
nyheter (Gutt, 18)

Jeg kan ikke huske så mye av det som har skjedd denne uken, fordi det ikke har 
vært veldig spesielle saker (Jente, 17)

Lite spennende. Litt kaos i København, men ellers kjedelig. Savner kaos nyheter 
som virkelig skaper interesse. Savner artige saker fra lokalsamfunnet (Gutt, 18)

Det samme, gamle Haiti. Ikke noe spesielt interessant (Gutt, 17)

Svarene viste at de mange var opptatt av nyhetenes underholdningsverdi, og at de måtte 
være spesielle eller sjokkere for at de skulle bli husket. En av jentene i undersøkelsen 
formulerte det slik:

Jeg har gjort mye lekser og tenker ikke da på å følge med, unntatt når jeg hører 
på radio, hvis ikke nyheter er så sensasjonelle går de ofte i glemmeboksen (sic) 
(Jente, 17/18)

Mens en del følger med på det generelle nyhetsbildet, selv om det er mye de synes 
er kjedelig, er det en del som ikke kan si noe om nyhetsbildet siste uke. Flere av dem 
forklarer dette med at de ikke har fulgt med i nyhetene:

 Jeg vet ikke, har ikke prioritert å tilegne meg nyheter (Jente 17 år)

 Har ikke fulgt med noe spesielt denne uken (Gutt, 18 år)
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 Den siste uken har jeg ikke fulgt mye med på nyheter (Jente, 18 år)

Ungdommene i vår undersøkelse skiller som nevnt gjennomgående mellom viktige 
nyheter og spennende nyheter. Men det er ikke et absolutt skille: noen nyheter nevnes 
både om spennende og viktige. Flere av ungdommene trakk frem lokale saker som det 
de husket og hadde interessert seg mest for den siste uken. Dette gjaldt særlig luftforu-
rensningen i Bergen og knusing av pepperkakebyen:

Nyhetene om bilforbudet har vært interessant ettersom det angår meg (...) (Jente, 
17)

Husker bare knusingen av pepperkakebyen som fikk mye fokus, det var interessant 
siden det er noe som angår alle bergensere. (Jente, 18)

Denne uken var nyhetene ganske interessante ettersom den nyheten jeg har lagt 
mest merke til handler om nærmiljøet mitt. Det fanget oppmerksomheten min 
fordi jeg vil vite hvordan det påvirker meg (Jente, 17)

Det at ungdommene kunne relatere seg til disse sakene, og at nyhetene kunne ha betyd-
ning for dem, gjorde at lokalnyheter ofte fanget interessen og ble sett på som viktige. 

Oppsummering
Det er særlig tre aspekter ved ungdommenes forhold til nyheter som er viktige å merke 
seg. For det første er det slående at mange på den ene siden svarer at den viktigste kilden 
til nyheter er familie og venner, samtidig som de svarer at internett er det medium de 
først får de mest interessante nyhetene gjennom. Vår tolkning av dette er at familie og 
venner er viktige for å navigere i nyhetsbildet ved å sende hverandre lenker til inter-
essante saker, og at de så følger lenkene til de ulike nettstedene for å lese om sakene. 

Det andre som er slående ved ungdommenes forhold til nyhetene er at de skiller så 
klart mellom viktige nyheter og nyheter som er spennende og interessante. De nyhetene 
som både er viktige og spennende er enten spektakulære nyheter om dramatiske hendels-
er, eller saker i nærmiljøet, som derfor handler om ting som berører dem mer direkte. 

For det tredje er det aktualiteter, det vil si nyheter om samfunnsmessig viktige 
hendelser, som hyppigst nevnes når de blir spurt generelt om hvilke typer nyheter de 
interesserer seg mest for. Men når de blir bedt om å nevne hvilke saker de synes var 
mest interessante i nyhetene siste uke, så nevnes underholdningssaker fire ganger så 
hyppig som aktualitetssaker. Samtidig er de ofte i stand til å beskrive hvilke saker som 
har preget nyhetsbildet siste uke, når de blir bedt om det. Det som da nevnes er typisk 
aktualitetssaker som Obamas fredspris og jordskjelvkatastrofen på Haiti. Så selv om det 
er underholdnings- og kjendissaker som huskes best, så betyr ikke det nødvendigvis at 
de ikke er interessert i å følge med på det de selv kaller ”viktige” nyheter. Vi kan skille 
mellom tre ulike aktiviteter knyttet nyhetsbruk: 1) den generelle monitoreringen av 
nyhetsbildet, 2) fordypning i enkeltsaker, og 3) gjenfortelling av nyheter man husker. 
De fleste ungdommene i undersøkelsen er svært interessert i å holde seg oppdatert om 
hendelser i nyhetsbildet, men typisk på et overfladisk nivå. De sakene de tar seg tid til 
å lese mer om må i tillegg ha underholdningsverdi. 
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Diskusjon
I artikkelens første del trakk vi opp fire perspektiv på ungdoms forhold til nyheter, som 
alle er viktige for å vurdere av hva nedgangen i tiden de bruker på nyheter betyr. Det 
første er knyttet til den rollen ny teknologi, særlig nettmedier, spiller for endringer i 
ungdoms mediebruk. Internett er den desidert viktigste kilde til nyheter for ungdom 
både i Norge og i andre land. Dette er teknologier som ikke bare endrer hvor, når og 
hvordan nyheter brukes, men som også gjør det mulig å holde seg oppdatert mye mer 
raskt og effektivt. En del av – men ikke hele – forklaringen på nedgangen i bruk av tid på 
nyheter kan ligge i at det tar mindre tid å skaffe et overblikk over nyhetsbildet på nettet. 

Det andre perspektivet på betydningen av nedgang i ungdoms bruk av tid på nyheter 
hentet vi fra Jones (2006), som peker på at medienes rolle som bindeledd til det politiske 
er mye mer enn bare som formidler av informasjon om det som skjer i den politiske 
sfæren. I dette perspektivet er mediene sentral i forholdet mellom borgere og staten, og 
all mediebruk er derfor i en viss forstand politisk. Hvis man tolker ungdoms reduserte 
nyhetsbruk som et enkelt uttrykk for svakere involvering i samfunnet, overser man den 
politiske betydningen av at ungdoms øvrige mediebruk har økt betydelig. 

Det tredje perspektivet på utviklingen i ungdom forhold til nyheter var observas-
jonen til Costera-Meijer (2007a, 2007b), at ungdommene i hennes studier sier at det er 
viktig at seriøse nyheter produseres og er tilgjengelig, men at nyhetene stort sett er for 
kjedelige til at de selv bruker tiden sin på dem. Dette gjenspeiler seg i ungdommene sin 
oppfatning av nyheter som noe som er viktig men kjedelig, mens alt som er engasjer-
ende og spennende klassifiseres som underholdning. Det er dette Costera-Meijer kaller 
”popularitetsparadokset”, fordi nyheter ikke lenger betraktes som nyheter i tradisjonell 
forstand så snart de blir underholdende. Hun argumenterer for at ungdom er mer inter-
essert i nyheter enn det oppslutningen om tradisjonell nyhetsformidling indikerer, og 
at problemet ligger i at denne formidlingen av nyhetene ikke tilpasset ungdoms måter 
å bruke medier. 

Det fjerde perspektivet vi trakk frem i diskusjonen ovenfor, var knyttet til en distinks-
jon mellom hendelser som har nyhetsverdi og slike som er nyhets-verdige. Nyhetsver-
dighet viser til et sett av hendelser som folk stoler på at et nyhetsmedium vil rapportere 
pålitelig om dersom de skjer, basert på en oppfatning av hvilken pålitelig dekning og 
informasjonstilgang mediet har. Det er en oppfatning om hva nyhetsmedier bør og vil 
rapportere om, objektivt sett, og som kan danne grunnlag for pålitelige slutninger også 
om at viktige ting ikke har skjedd dersom det ikke er rapportert om. Nyhetsverdi, der-
imot, er noe mer subjektivt og viser til den interesse informasjonen har for den enkelte i 
et gitt tilfelle og som hun finner det verdt å bruke tid på. Dette er ikke to adskilte klasser 
av nyheter, men ulike perspektiver på nyhetene.

Alle fire perspektivene er relevante for å forstå det forholdet til nyheter som ung-
dommene i vår undersøkelse gir uttrykk for. Når det gjelder rollen til teknologi, sier 
samtlige ungdommer i undersøkelsen at de har tilgang til internett på daglig basis. Og 
ikke overraskende viser det seg at nettet og nettes medier spiller en sentral rolle for å 
holde seg oppdatert i nyhetsbildet, mens TV, avis og radio har mindre betydning. Men 
samtidig ser vi at det ikke er teknologien alene, men teknologi i kombinasjon med sosiale 
nettverk som venner og familie, som er viktig for å holde seg oppdatert. Nyhetsbruken 
er innvevd i sosiale relasjoner, slik tilfellet også har vært med tradisjonelle medier, også 
når den foregår med ny teknologi. 
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Det andre perspektivet peker på at man må se på helheten av mediebruken for å 
forstå medienes betydning for samfunnsmessig og politisk tilknytning. I undersøkelsen 
ser vi at mediebruken til ungdommene er integrert i det sosiale, at tilgangen til nyheter 
skjer i tilknytning ulike aktiviteter gjennom hverdagen, og at det ikke er klare grenser 
mellom bruk av medier til inntak av nyheter og av annet innhold. Det gir derfor liten 
mening å se på ungdommenes nyhetsbruk som en aktivitet som er knyttet til bestemte 
kanaler, til bestemte tider på døgnet, eller avgrensede sosiale sammenhenger ‒ den må 
sees som en helhet.

Vårt tredje utgangspunkt var Costera-Meijers undersøkelser av ungdom i Holland, som 
gir uttrykk for at de synes det er viktig at nyheter i tradisjonell forstand produseres og er 
tilgjengelige, men at de samtidig synes disse nyhetene er for kjedelige til at de selv bruker 
tid på å følge med på dem. Tolkningen til Costera-Meijer av dette dobbelte perspektivet 
er at det er en interesse for nyheter blant ungdom, men at de tradisjonelle mediene ikke 
har greid å finne en form på nyhetene som tar vare på denne interessen. Det virker som 
en rimelig tolkning, men vi finner ikke støtte for dette i vår undersøkelse: ingen av un-
gdommene nevner formen på nyhetene som en grunn til at de i liten grad følger med på 
tradisjonelle nyhetssendinger eller leser noe særlig nyheter i avisen. Imidlertid gjør våre 
informanter, på samme måte som de nederlandske ungdommene, et klart skille mellom 
viktige nyheter og spennende nyheter, blant annet når nyheter omtales som ”kjedelige, 
men viktige” eller de ironiserer over at de selv leser kjendisnyheter som de egentlig ikke 
mener er viktige. Og på samme måter som blant de ungdommene Costera-Meijer un-
dersøkte, er spennende nyheter først og fremst katastrofer, ulykker og andre spektakulære 
hendelser, i tillegg til kjendisstoff. Vi finner imidlertid også at en del av ungdommene 
nevner lokale hendelser som noe som kan være både viktig og interessante nyheter. 

I den innledende diskusjonen argumenterte vi for et fjerde perspektiv, nemlig be-
tydningen av et skille mellom vurderinger av hendelsers nyhets-verdighet og deres 
nyhetsverdi. Vi mener denne distinksjonen er viktige for å forstå endringene i ungdom-
mers nyhetsbruk slik det kommer til uttrykk i våre informanters mediedagbøker. Vår 
tolkning av hovedtendensen i svarene fra våre informanter er at de synes nyhetsverdien 
av mye av nyhetene som rapporteres i mediene er lav, men ikke nødvendigvis deres 
nyhetsverdighet. Dette bygger vi dels på det klare skillet de gjør mellom ”viktige” og 
”spennende” nyheter, som indikerer at de samtidig kan vurdere nyhetene fra et ”objek-
tivt” perspektiv på deres nyhetsverdighet, og fra et subjektivt perspektiv på hva som 
har nyhetsverdi for dem. De enkeltsakene de fleste husket som de mest interessante, var 
saker med underholdningsverdi. Men vi så at ungdommene også har en viss oversikt over 
større deler av nyhetsbildet enn det de synes er ”spennende”. Selv om beskrivelsen av 
viktige saker i nyhetsbildet er overfladisk, kunne mange gjøre rede for viktige hendelser 
som hadde skjedd siste uke både innenriks og utenriks. Det betyr, slik vi tolker svarene, 
at det ikke bare var de ”spennende” sakene de var ute etter å få vite noe om, men at de 
monitorerte nyhetsbildet for å skaffe seg en bredere oversikt over det som har skjedd. 
Hvis de – som vi har argumentert for over – har en forståelse av hva som er nyhetsver-
dige hendelser, det vil si det som nyhetsmediene ville rapportere om hvis de inntraff, 
vil også en monitorering av nyhetsbildet spille en reell rolle i å holde seg oppdatert om 
de viktige nyhetene. På denne måten kan vi se hvordan ”kjedelige” nyheter kan spille 
viktige roller for ungdommene, selv om disse ikke er de første de kommer på når de 
skal nevne hva de synes har vært interessant siste uke.
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Avslutning
Undersøkelsens begrensinger må påpekes. Den ble gjennomført på to klasser med me-
diefag i videregående skole: det er et lite utvalg og informantene var nokså like. Man bør 
dessuten være generelt forsiktig når man skal tolke datamaterialet fra mediedagbøker, 
ettersom mediebruken i en gitt tidsperiode også kan være preget av uvanlige hendelser 
som kan påvirke resultatet, og dette er det nødvendig å være oppmerksom på (Sjöberg, 
2000). Resultatene kan derfor ikke generaliseres, men har verdi gjennom det detaljerte 
bildet det gir av en gruppe ungdommers nyhetsbruk i en periode. Dette har generert 
interessante spørsmål som bør følges opp med undersøkelse av et større og mer variert 
utvalg ungdommer. I en videre studie bør mediedagboken suppleres med intervjuer, for 
å kunne følge opp og utdype mange av de interessante, men kortfattede kommentarene.

Blant de spørsmål vi bare så vidt har berørt, men som det ville være særlig interes-
sant å undersøke videre, er hvilken rolle de sosiale mediene spiller for orienteringen i 
nyhetsbildet. Det er for eksempel grunn til å tro at de påvirker hvilke nyheter som blir 
ansett for både viktige og spennende, særlig for ungdom. Spørsmålet er da hvilke kon-
sekvenser dette har for bredden i det nyhets- og verdensbilde ungdommene danner seg.

Noter
 1. Denne terminologien er potensielt misvisende, men vi forklarte i den muntlige presentasjonen av un-

dersøkelsen for elevene gjennom eksempler at vi med ”sosiale nettverk” (f.eks. facebook) mente det vi 
i dag ville kalt ”sosiale medier”. At ”Venner og familie” er et eget alternativ i denne delen av dagboken 
tydeliggjør også denne tolkningen.

 2. I desember 2009 fikk Norge besøk av USAs president, Barack Obama, i forbindelse med mottak og 
utdeling av fredsprisen.

 3. I januar 2010 rammet et jordskjelv med styrke 7,3 på Richters skala øya Haiti.
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