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Ungdommens PFU – en manual 
 

• Hva? 
Ungdommens PFU skal vise hvordan presseetiske og kildekritiske 
avveininger som daglig gjøres i redaktørstyrte medier, også er relevante og 
nyttige å kjenne til for ungdom som er sine egne redaktører i sosiale medier. 

Gjennom aktuelle eksempler både fra sosiale medier og fra saker som er 
behandlet i Pressens Faglige Utvalg, får elevene testet sine etiske reflekser. 
Først skal de selv stemme over hva som kan publiseres og ikke. Så ser vi hva 
PFU har uttalt i lignende saker.  

Målet er å gjøre Vær Varsom-plakaten, presseetikk og kildekritikk godt kjent 
blant unge. Ungdommens PFU skal skape økt bevissthet om ytringsfrihetens 
mange muligheter – men også om de viktige grensene for hva det er greit å 
publisere og ytre seg om. Slik kan ungdom også få økt  kunnskap om 
grunnleggende journalistiske ferdigheter, og om betydningen av journalistikk 
og uavhengige redigerte medier i et demokratisk samfunn.  

Markeringen av Grunnlovsjubileet er en av flere gode «knagger» som et 
undervisningsopplegg med Ungdommens PFU kan knyttes til. 

Ungdommens PFU er et delprosjekt i kampanjen «Hvor har du det fra», som 
alle medieorganisasjonene står bak: Mediebedriftene, Norsk Presseforbund, 
Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Fagpressen, Landslaget for 
lokalaviser, sammen med NRK og TV2. Målet med kampanjen er å gjøre 
unge i alderen 15-19 år til gode og  kritiske mediebrukere.  

Les mer om kampanjen her: www.journalistikken.no 

Her kan du laste ned kampanjens brosjyre. 
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• Hvorfor? 
Det kommer ikke som noen overraskelse på noen at ungdom i liten grad leser 
papiraviser. Det betyr ikke at de ikke får med seg nyheter. De finner dem 
bare i andre kanaler. Ungdom er storforbrukere av sosiale medier og av 
nyheter fra mediehusenes nettutgaver, viser ferske medieundersøkelser: 

TNS’ Social Media Tracker  

Medieundersøkelsen, presentert på Nordiske Mediedager i mai 2014 

Mediehusene har behov for bedre dialog med ungdom for å lære mer om 
deres medievaner, slik at viktige nyheter kan gjøres enda mer relevante for 
dem og tilbys i de kanaler der de treffer unge best. 

Ungdom kan ha stor nytte av å lære mer om hvilke valg som styrer 
journalistikken, hvordan de selv kan lære seg hva slags informasjon de kan 
stole på og ikke, og hvilket ansvar som ligger i det å kunne publisere – enten 
det er i redaktørstyrte eller i sosiale medier. 

Og lærerne i videregående skoler kan ha bruk for undervisningsopplegg som 
gjør elevene mer reflekterte og mer samfunnsbevisste – opplegg som kan 
integreres i flere fag og enkelt tilpasses lærerplanene på alle klassetrinn. 

Blant kompetansemålene i norskfaget er for eksempel at elevene skal kunne 
bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar  måte, og beherske digital 
kildehenvisning.  

Ungdommens PFU tilbyr et undervisningsopplegg som møter både dette og 
andre sentrale kompetansemål i lærerplanene. Det gir gode muligheter til 
faglig kobling mellom mediehus, skoler og ungdom. Til sammen blir dette 
vinn-vinn for alle parter… 

På hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet finner du mer informasjon om 
læreplanener og kompetansemål på videregående trinn. 
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• Hvordan? 
Opplegget er enkelt og kan gjennomføres i alle klassetrinn,  både for én og 
for flere klasser samtidig. Det er like relevant for MK-elever som for elever 
med andre studieretninger. Det forutsetter ingen spesiell kjennskap til PFU 
eller Vær Varsom-plakaten på forhånd. Det kan være en del av et større 
skoleprosjekt, eller stå alene som et enkeltprosjekt. Og det kan strekke seg 
over en enkelttime, en dobbelttime eller mer  – alt ettersom hvor mye tid det 
er anledning til å sette av. 

Det eneste som trengs av utstyr er en bunke røde og grønne lapper, som 
elevene bruker til å stemme ja eller nei til publisering med. Dessuten en pc 
eller mac og prosjektor til å vise eksempler med.  

Eksempelmaterialet i denne manualen er en startpakke som kan brukes som 
dere vil og i den utstrekning dere ønsker det. Den kan også tjene som mal for 
hvordan egne eksempler kan konstrueres. 

Ingenting er bedre enn at dere oppdaterer pakken med egne og lokale 
eksempler som føles relevante og nyttige både for elever, for dere som er 
lærere og for dere som er samarbeidspartnerne fra mediehusene. 

Vi vil nemlig sterkt anbefale at Ungdommens PFU gjennomføres i samarbeid 
mellom dere som er lærere og  dere som er redaktører og journalister i det 
lokale mediehuset. Det gjør det mulig å trekke inn dagsaktuelle eksempler fra 
nyhetsbildet, og få til en god dialog mellom ungdommene og 
redaksjonsmiljøet. 

Er du lærer som ønsker å bruke opplegget som del av undervisningen, så ta 
kontakt med lokalavisen eller det/de mediehus skolen sogner til.   

Er du redaktør eller journalist som ønsker å få til en bedre dialog med 
ungdom i nedslagsområdet, så ta kontakt med de lokale videregående 
skolene.  

Og er du lærer som i første omgang vil kjøre en kortversjon alene for klassen 
din, så plukk fra eksempelsamlingen og benytt deg av forslaget nedenfor til 
kjøreplan for en en enkelttime. 

Ta gjerne kontakt direkte med oss som har jobbet med Ungdommens PFU, 
kampanjen «Hvor har du det fra» eller en av de samarbeidende 



6	  
	  

organisasjonene dersom du trenger hjelp til å får det til. Kontaktinfo finner 
du i kapitlet «Her kan du få mer hjelp». 

Den vedlagte eksempelsamlingen er utviklet i tett samarbeid Norsk 
Presseforbund og sekretariatet i PFU, som sitter på den beste ekspertisen på 
presseetikk her i landet. 

Underveis har vi testet  ut opplegget for elever ved Nesbru videregående 
skole i Asker i samarbeid med Budstikka, ved Røyken videregående skole i 
Buskerud i samarbeid med Røyken og Hurums Avis, og ved Elvebakken 
videregående skole i Oslo i samarbeid med nrk.no og tv2.no.  

Resultatet av denne prosessen viste vi frem da Ungdommens PFU ble lansert  
for 670 elever fra videregående skoler som deltok på nmd-UNG i Bergen 6. 
mai i år. Der ledet generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk 
Presseforbund en 75 minutters gjennomgang av aktuelle presseetiske 
utfordringer som ungdommene i salen stemte over, og som et ungdomspanel 
og et redaktørpanel på scenen kommenterte fortløpende.  

Et tilsvarende opplegg ble gjennomført dagen etter for et hundretalls 
redaktører som deltok på Norsk Redaktørforenings vårmøte Redaktørliv 2014 
i Bergen 7. mai. 

Her finner du opptaket av hele seansen fra nmd-UNG. 

Og her ligger opptaket fra redaktørmøtet. 

Til sammen har dette gitt oss et godt erfaringsgrunnlag, og det er det vi vil 
dele med dere i denne manualen. Ungdommens PFU har funnet en form. Nå 
er det opp til lærere, elever, redaktører og journalister over hele landet  å 
tilpasse det til eget bruk og utvikle det videre… 

• Slik kan det gjøres 
Nedenfor finner dere forslag til kjøreplan for Ungdommens PFU. Eksempler 
og diskusjoner har variert, men denne rammen har fungert både for 
enkeltgrupper på under 15 elever, for et helt klassetrinn på over 90, og for de 
670 deltakerne som deltok på nmd-UNG i Bergen.  

Den eneste forskjellen er at antall deltakere også gir føringer for hvor mange 
som bør involveres i gjennomføringen. Da vi kjørte Ungdommens PFU i 
klasserommet for enkeltklasser på Nesbru og Røyken videregående skoler, 
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holdt det med en redaktør fra det lokale mediehus og en eller to til å styre 
presentasjonen.  

For 90 elever i første årskull i det store auditoriet på Elvebakken 
videregående skole, og for 670 elever i Peer Gynt-salen i Grieghallen, måtte 
vi tenke større. Der hadde vi en møteleder og to panel på scenen: ett med tre 
elever og ett med tre redaktører. De hadde alle fått anledning til å sette seg 
inn i eksemplene på forhånd. Etter at alle hadde stemt med grønne og røde 
kort, ble elevene og redaktørene på scenen bedt om å kommentere. Deretter 
åpnet vi for kommentarer og spørsmål fra salen. 

Et slikt opplegg egner seg godt når Ungdommens PFU skal gjennomføres for 
større forsamlinger, for eksempel i forbindelse med konferanser. Men i en 
klasseromsetting holder det fint at redaktøren og læreren styrer det hele, 
eventuelt med bidrag fra oss som har utviklet Ungdommens PFU. 

Hvor lang tid som skal settes av til hver enkelt bolk i kjøreplanen avhenger 
av hvor lang tid dere setter av til hele opplegget. Nedenfor har vi laget to 
forslag til kjøreplan: Et for en dobbelttime på 90 minutter - som er det vi har 
brukt når vi har testet ut Ungdommens PFU til nå. Og et for en enkelttime 
som en lærer kan gjennomføre alene – for eksempel som en forberedelse til  
et eget skoleprosjekt eller til et senere samarbeid med et mediehus. For 
Ungdommens PFU kan selvsagt justeres, alt ettersom hva dere ønsker å 
bruke mest tid til, hvilke andre fag og prosjekter dere vil koble det til, og 
hvor mye tid dere har til disposisjon. 

Kjøreplan for Ungdommens PFU – en dobbelttime (90 min.): 

1. Kort presentasjon av Ungdommens PFU, kampanjen «Hvor har du det 
fra?» og hvilke mål dere har for opplegget. Dessuten kort presentasjon av 
det lokale mediehuset som deltar. (5 minutter.) 

2. Morgenmøte. (25 minutter.) Rett på dagens aktuelle nyhetsbilde.  Elevene 
utgjør for anledningen redaksjonen i det lokale mediehus. Redaktøren, eller 
den som deltar fra mediehuset, leder morgenmøtet, trekker frem dagens 
viktigste sak(er) og utfordrer elevene på hvordan nyheten skal følges opp. 

Relevante problemstillinger er bl.a.: 

• Hvordan kan vi vite hva som er sant her? 
• Hvem må vi snakke med før vi kan publisere noe? 
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• Hva slags dokumentasjon må vi ha? 
• Hvem kan vi bruke navn på? 
• Kan vi bruke anonyme kilder? 
• Hvilke hensyn må vi ta – og til hvem? 
• Kan vi bruke bilde av enkeltpersoner? 
• Hvor detaljerte skal vi være i teksten? 

Legg gjerne inn noen ja/nei-spørsmål knyttet til diskusjonen, som elevene 
kan stemme over underveis. For eksempel: Kan vi bruke navn på denne 
personen? Stem ja med grønt kort og nei med rødt kort. Be om begrunnelser 
både fra ja- og nei-leiren, og dermed er diskusjonen i gang… 

Det er redaktøren/journalisten som styrer diskusjonen og som oppsummerer 
hva hun som redaktør ville ha gjort i denne saken – etter å ha hørt hva 
elevene mener. Men det er viktig å få frem at det er lov å være uenige! På 
tross av Vær Varsom-plakaten er det ikke alltid like lett å finne frem til en 
«fasit». Også Pressens Faglige Utvalg har grundige diskusjoner før 
medlemmene enes om en uttalelse. Og det hender at diskusjonen ender mer 
et flertall for og et mindretall mot  den endelige uttalelsen. 

Som oppsummering av morgenmøtet er det også viktig å vise til den eller de 
aktuelle Vær Varsom-punktene som gjelder de problemstillingene som er er 
berørt i diskusjonen. Og selvsagt understreke at all journalistikk dreier seg 
om valg – og at det gjøres mange av dem rundt om i redaksjonene hver 
eneste dag, før det som publiseres blir tilgjengelig for oss lesere. 

Trenger dere tips om hva slags saker som kan egne seg til et slikt 
morgenmøte,  så ta en titt på kapitlet nedenfor med veiledning til 
morgenmøtet. Der har vi samlet noen eksempler på aktuelle saker som vi 
brukte da vi testet ut Ungdommens PFU. 

3. Hva er presseetikk? (15-25 minutter.) Omfanget av denne bolken avhenger 
av om dere vil bruke mest tid på en teoretisk bolk om presseetikk og Vær 
Varsom-reglene, eller om dere vil integrere mye av dette underveis i 
diskusjonen av eksempler. Det vil også være avhengig av hvor mye elevene 
vet om emnet fra før av.  
 
Uansett anbefaler vi en rask gjennomgang av hva Vær Varsom-plakaten er, 
og hvordan Pressens Faglige Utvalg jobber: Hvem kan klage, hva skjer med 
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en klage, tilsvarsrunden, PFU-sekretariatets rolle, hvem sitter i PFU, hvilke 
konsekvenser får en fellelse, og hvorfor er VVP så viktig for 
journalistikkens troverdighet. Dette er blant spørsmålene det er viktig å 
belyse. Norsk Presseforbunds egen hjemmeside presse.no gir fyldig 
bakgrunn til dette. Relevante lysbilder som kan brukes i denne bolken finner 
du i kapitlet Hva er presseetikk? 
 
Det er også viktig å understreke at presseetikk gjelder i redaktørstyrte 
medier, mens juss – dvs. Norges lover – gjelder for alle, også for ungdom 
som selv publiserer i sosiale medier. Det er all grunn til å minne om hvorfor 
det er nødvendig å kjenne til både personvern, æreskrenkelser og fotorett, 
og at loven på disse områdene er høyst relevant for alt som publiseres – 
uansett i hvilken kanal. 
 
Vi har laget et sett med spørsmål om bildebruk for å synliggjøre hvilke 
aktuelle problemstillinger dette reiser. Og vi har også vist til den mye 
omtalte Instagram-saken fra Gøteborg, som endte med at at to 
tenåringsjenter ble dømt for grove æreskrenkelser for å ha spredd sexsladder 
om andre ungdommer på internett. De to jentene ble bl.a. dømt til å betale 
til sammen 570.000 kroner i erstatning til de 38 fornærmede i saken. I 
praiksis betydde det at foreldrene måtte betale. 
 
Mer om denne saken,  og eksempler på lysbilder som kan brukes som del av 
presentasjonen i bolk 3, finner du i kapitlet Hva er presseetikk? 

4. Kjør eksempler! (30-40 minutter, avhengig av hvor lang tid som brukes på 
bolk 3.) Denne bolken er i sin helhet viet gjennomgang av eksempler, med 
påfølgende quiz der elevene skal vise grønne og røde kort for ja eller nei til 
de spørsmålene som blir stilt. 

Oppskriften er enkel: 

Noen av eksemplene er konstruerte. Noen er hentet fra den virkelige verden. 
I noen saker spør vi hva elevene selv ville ha gjort, i noen hva de tror en 
avis ville ha gjort, og i siste omgang hva de tror PFU ville ha sagt. Og i 
noen saker viser vi en tilsvarende sak som er behandlet av utvalget, og 
gjengir hva utvalget har uttalt og hvilke/hvilken VVP-paragraf(er) som er 
brukt. 
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Et eksempel på hvordan et case kan konstrueres:  

Det har vært narkotikarazzia på skolen, flere elever er pågrepet. Twitrer du 
om saken med navn på de som er pågrepet? Legger du ut bilder av dem? 
Det kommer raskt journalister og fotografer til skolen. Er det greit at 
fotografene publiserer bilder av de pågrepne? En journalist vil intervjue deg 
om narkotikabruk på skolen. I hvilken grad uttaler du deg detaljert om det 
du vet? Hvilke hensyn må du ta? Og hvilke må journalisten ta? 

Når elevene har svart, begrunnet og diskutert alt dette, viser vi et tilsvarende 
eksempel fra en avis, og legger frem den eller de relevante VVP-punktene 
som journalistene har gjort sine valg utifra. Har saken vært behandlet i PFU, 
legger vi frem utvalgets uttalelse. 

Vedlagt denne manualen finner dere en eksempelsamling der vi har lagt inn 
en rekke eksempler til fritt valg for dere som skal kjøre Ungdommens PFU 
selv. Utgangspunktet må være at eksemplene er aktuelle og at de skal føles 
relevante for elevene. Dere må gjerne skreddersy de konstruerte casene slik 
at de passer best mulig til deres elever. Og fyll gjerne på med lokale 
eksempler sammen! 

I presentasjonen finner dere relevante lenker til eksemplene, bl.a. med PFU-
uttalelser der saken har vært til behandling i utvalget, lenke til 
hovedoppslaget og lenke til hele saksbehandlingen slik den ligger i PFU-
basen. 

Ikke glem å lytte til elevenes egne erfaringer og eksempler. Er det noen som 
har opplevd eller sett noe som berører noen av de sakene vi tar opp? Be om 
egne erfaringer – det gjør diskusjonen enda mer relevant! 

5. Oppsummering og evaluering. (5 minutter.) Hva har elevene fått ut av 
dette? Har det vært relevant, og hvordan kan det i såfall brukes videre? Kan 
det være aktuelt å lage klassens egne etiske regler? Hvordan kan det følges 
opp i undervisningen for øvrig? Hvordan kan samarbeidet med det lokale 
mediehuset videreutvikles. Etc, etc. – her setter bare fantasien grenser for 
hvordan dere kan sikre maksimal nytteverdi av opplegget… 
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Kjøreplan for Ungdommens PFU – en enkelttime (45 min.), 
uten morgenmøte med redaktør/journalist: 

1. Hva er presseetikk? (15 minutter.) Kort presentasjon av Ungdommens 
PFU, kampanjen «Hvor har du det fra?» og hvilke mål dere har for 
opplegget denne timen. Så rett på en kort bolk om hva pressetikk er – og 
hvorfor det er relevant for elevene, både som brukere av sosiale medier, 
og knyttet til læreplan og kompetansemål.  
 
Opplegget fra kjøreplanen for en dobbelttime kan brukes som 
utgangspunkt: En rask gjennomgang av hva Vær Varsom-plakaten er, og 
hvordan Pressens Faglige Utvalg jobber: Hvem kan klage, hva skjer med 
en klage, tilsvarsrunden, PFU-sekretariatets rolle, hvem sitter i PFU, 
hvilke konsekvenser får en fellelse, og hvorfor er VVP så viktig for 
journalistikkens troverdighet. Dette er blant spørsmålene det er viktig å 
belyse. Norsk Presseforbunds egen hjemmeside presse.no gir fyldig 
bakgrun til dette. Relevante lysbilder som kan brukes i denne bolken 
finner du i vedlegg 2. 
 
Det er viktig å understreke at presseetikk gjelder i redaktørstyrte medier, 
mens juss – dvs. Norges lover – gjelder for alle, også for ungdom som 
selv publiserer i sosiale medier. Det er all grunn til å minne om hvorfor 
det er nødvendig å kjenne til både personvern, æreskrenkelser og fotorett, 
og at loven på disse områdene er høyst relevant for alt som publiseres – 
uansett i hvilken kanal. 
 
Vi vil anbefale at spørsmålene om bildebruk tas med – de engasjerer. Det 
gjør også Instagram-saken fra Gøteborg, men det hele bør kuttes ned noe, 
slik at omfanget av denne bolken ikke ovegår 15 minutter. Det er bedre å 
dvele ved VVP-punkter når eksemplene gjennomgås etterpå. Plukk de 
bildene fra eksempelsamlingen som dere trenger! 
 

2. Kjør eksempler! (25 minutter.) Denne bolken er i sin helhet viet 
gjennomgang av eksempler, med påfølgende quiz der elevene skal vise 
grønne og røde kort for ja eller nei til de spørsmålene som blir stilt.  
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Her vil vi foreslå at opplegget følger eksempelgjennomgangen i 
kjøreplanen for en dobbelttime, men tilpasset 25 minutter. Velg de mest 
relevante eksemplene! 
 

3. Oppsummering og evaluering. (5 minutter.) Skal dette være et 
enkeltstående innslag, er det viktig å høre hva elevene har fått ut av det.  
Ønsker du å bruke det som en forsmak på en dobbelttime med et 
mediehus, eller som en opptakt til et større prosjekt over et relevant tema, 
så benytt oppsummeringen til å introdusere det og forankre det blant 
elevene. 
Nok en gang – her setter bare fantasien grenser for hvordan du og dere 
kan sikre maksimal nytteverdi av opplegget… 

 

• Her får dere mer hjelp… 
I denne manualen har vi gitt dere en enkel oppskrift på hvordan 
Ungdommens PFU kan gjennomføres i samarbeid mellom et mediehus og en 
videregående skole. 

Vårt håp er at skoler og mediehus over hele landet med dette skal ha et godt 
utgangspunkt for å gjennomføre Ungdommens PFU, som kan gjøre ungdom 
rustet til å klare seg godt i sosiale medier – og til å bruke redaktørstyrte 
medier både med engasjement og med et kritisk blikk. 

Så da er det bare å sette i gang! 

Trenger dere mer starthjelp til, så hjelper vi dere gjerne! Ta kontakt med  

o Trine Østlyngen, prosjektleder for Ungdommens PFU,  på mobil 
97190202,  

o Arnt Sommerlund, prosjektleder for kampanjen «Hvor har du det 
fra», på mobil 90088300. 

Kampanjens hjemmeside, www.journalistikken.no, tilbyr nyttige ressurser og 
bakgrunnsmateriale. 

Hjelp og støtte kan dere også få fra de organisasjonene som står bak 
kampanjen: 



13	  
	  

Hjemmesiden til Norsk Presseforbund  gir et rikt bakgrunnsmateriale til 
forberedelsene. Her finner dere alt om PFU, Vær Varsom-plakaten og hva 
som skjer i klageprosessen. Er dere på jakt etter gode PFU-eksempler, er 
PFU-basen en gullgruve. Her ligger alle saker som PFU har behandlet fra 
1991 og frem til i dag, med saksbeskrivelse, tilsvarsrunder og utvalgets 
uttalelse. Dere kan søke både i fritekst, etter innklaget avis, etter klager eller 
etter publiseringstidspunkt.  

Og få andre sitter på så mye samlet kompetanse om presseetikk som de som 
jobber i PFU-sekretariatet…  

Avis i skolen er også en viktig ressurs for lærere som ønsker godt 
undervisningsmateriell om journalistikk og medier. Prosjektet er en del av 
Mediebedriftene, og har egne skolekontakter og kontakter i mediehusene 
spredt over store deler av landet. 

NRK Skole kan bidra med nyttig bakgrunnsmateriell. Her finnes blant annet 
en egen videosamling om presseetikk som kan brukes i undervisningen.  

Dessuten har NRK Skole samlet en god oversikt over alle læreplaner, både i 
barneskole, ungdomsskole og videregående trinn. Dette er nyttig for 
redaktører og journalister som ønsker å finne ut hvordan mediene kan bli mer 
relevante i skolenes undervisningsopplegg. 

TV2 Skole  har også en nyttig samling med materiell som kan brukes i 
undervisningen. Her ligger introduksjonsfilmen som presenterer hva TV2 
Skole er. 

Interessert i direkte kontakt med de andre samarbeidspartnerne i kampanjen 
«Hvor har du det fra?»? Her finner dere dem: 

Norsk Redaktørforening 

Norsk Journalistlag 

Fagpressen 

Landslaget for lokalaviser 

Her finner dere hele innslaget fra Ungdommens PFU på nmd-UNG-
konferansen i Bergen 6. mai 2014.  
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Og her ligger en kortversjon produsert av prosjektleder for «Hvor har du det 
fra?»,  Arnt Sommerlund.  

Klipp fra begge filmene kan egne seg som innslag i presentasjonen når dere 
skal gjennomføre Ungdommens PFU. 

Kampanjen «Hvor har du det fra?» samarbeider også med NDLA - Nasjonal 
Digital Læringsarena, som har et bredt tilbud av digitale læringsmidler for 
videregående opplæring. En egen hjemmeside er tilrettelagt for Medie- og 
informasjonskunnskap 1 og 2. Hjemmesiden anbefales – her finnes mye 
nyttig bakgrunnsstoff til Ungdommens PFU!   

Og slik presenteres kampanjen «Hvor har du det fra?» på NDLAs 
hjemmeside, bl.a. med en egen video om kildekritikk produsert for 
kampanjen av TV2.  

Vet dere om flere nyttige ressurser som ikke står her? Tips oss slik at vi kan 
få dem med i manualen! 

 

• Sist, men ikke minst: Fortell oss om erfaringene! 
Har dere gjennomført Ungdommens PFU? Send oss en e-post og fortell om 
erfaringene! Ungdommens PFU kan fortsatt videreutvikles, og vi vil gjerne 
høre både hva dere mener fungerer bra, og hva som kan forbedres. Tips til 
gode eksempler? Nyttige innspill fra elevene? Oppsummering fra deg som 
redaktør og deg som lærer? Alt mottas med takk! 

Send noen linjer til kampanjen: post@journalistikken.no 

Dessuten er det viktig for kampanjen «Hvor har du det fra?» å dokumentere 
alle aktivitetene i løpet av kampanjeåret. Sørg for at Ungdommens PFU i regi 
av din skole og ditt mediehus kommer med på listen! 

Og spre gjerne ordet til kolleger som ikke har hørt om Ungdommens PFU 
ennå! 
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• Dette blir sagt om Ungdommens PFU 
Trenger du referanser? Her har vi samlet tilbakemeldinger vi har fått fra 
lærere, elever og redaktører som har vært med på Ungdommens PFU 
tidligere: 

Michael Hopstock, avdelingsleder i Medier og kommunikasjon, Nesbru 
videregående skole: 

«Jeg tror dette er en form som skal fungere. Bra med lokale og aktuelle 
saker. Bra å få innsikt i vurdering av konkrete saker av folk som har sittet 
midt oppe i det. Så for meg virket dette som et godt opplegg. Elevene syntes 
også at det var interessant og at det fungerte.» 

Svein Ove Isaksen, redaktør i Røyken og Hurums Avis: 

«Var dette en nyttig øvelse? Absolutt – sett fra mitt ståsted var det nyttig, 
fordi det ble en ny vinkling på temaet presseetikk og jus (og litt oppfriskning). 
Interessant å diskutere dette med ungdom og opp mot det redaktøransvaret 
de har på vegne av seg selv i sosiale medier. Ikke bare har alle redaktører 
godt av å komme seg ut og diskutere med ungdom, det er også viktig å 
bevisstgjøre ungdommen på presseetikk og jus.» 

Mari Anne Hvamb, journalist og lærer i Medier og kommunikasjon, 
Røyken videregående skole: 
 
«Ja, dette var en nyttig øvelse. Bevissthet på etikk i en tid hvor de fleste 
publiserer og bruker medier individuelt er kjempeviktig, som en del av 
ungdommenes allmennkunnskap. Røde og grønne kort for å avgjøre og 
diskutere saker var et spesielt godt grep!  Bra med eksempler på etiske 
dilemmaer som elevene kjenner til fra nyhetsbildet.» 
 
Helle Utne, lærer for 3. klasse ved Røyken videregående skole: 

«Elevene syntes det var svært lærerikt og interessant og vil gjerne ha flere 
slike timer. De syntes det var spesielt bra at de fikk selv være med å vurdere 
hva som skulle være med eller sensureres bort av tekster og innhold i avis. 
Da fikk de brukt refleksjon. Jeg ser og at de nå stiller ekstra sterkt til 
oppgaver som kan gis til eksamen. Dette var et virkelig flott og 
virkrlighetsnært undervisningsopplegg.» 
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Anne Holøien, faglærer i Medier og kommunikasjon ved Elvebakken 
videregående skole: 

«Vi er superførnøyde og det er elevene også! 
 Elevene sier: Morsomt, spennende og fint å få delta - veldig fint opplegg. 
- og vi slutter oss til denne oppsummeringen.» 

 

Anders Nyland, sjefredaktør i BA, deltaker i redaktørpanelet på nmd-UNG: 

«Morsomt, utfordrende og lærerikt! Et veldig bra konsept jeg tror gir unge 
godt innblikk i presseetikk og pressejuss, samtidig som de nok får noen aha-
opplevelser knyttet til sin egen bruk av sosiale medier.» 

 

Svein Arne Haavik, redaksjonssjef i VG, deltaker i redaktørpanelet på nmd-
UNG: 

«Meget positivt overrasket over ungdommens engasjement og vurderinger. 
På mange områder er ungdommen åpenbart enda mer etisk restriktive enn 
Vær Varsom-plakaten skulle tilsi. Det er åpenbart at det å figurere i sosiale 
medier har oppdragende effekt på spredning av tekst og bilder som ikke er 
akseptable.» 

Henriette Hestad, deltaker i ungdomspanelet på nmd-UNG og på Norsk 
Redaktorenings vårmøte: 
«Jeg syns det var en utrolig bra og lærerik dag eller dager. Det å ha 
ungdommens PFU sammen med redaktører er noe jeg tror skapte stort 
engasjement blant ungdommene og førte til at flere tenkte over vvp.  
Det var veldig gøy og få lov til å si meningene sine og vite at det er ikke noe 
rett eller galt, men at det faktisk er meninger som er viktig! Håper konseptet 
blir tatt i bruk i resten av landet og at det blir en suksess!» 
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• Ungdommens PFU i bilder: 
(bildene kan legges inn som bildekarusell i egen fane i manualen, eller 
fordeles inne i teksten…) 
 

 
Først ute: Elevene ved Nesbru vgs fikk prøve seg på Ungdommens PFU som første 
testgruppe 20. januar 2014. Her sammen med lærer Michael Hopstock, avdelingsleder 
ved Medier og kommunikasjon. (Foto:Trine Østlyngen) 
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Nærkontakt med PFU: Elever ved Røyken vgs gjennomførte Ungdommens PFU 14. 
mars 2014. Her representert ved Birgitte Skei van der Harst, Eilif Sommer Øyre, 
Matilde Kleven Tveitane, Jonas Refvik Nedrebø og Karl Magnus Tveit. (Foto: Svein 
Ove Isaksen) 

 

Ja eller nei til publisering? Elevene på Røyken vgs stemmer… (Foto Svein Ove 
Isaksen) 
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Oppslag i Røyken og Hurums Avis 20. mars 2014. Les mer her. 

 

 

Elvebakken vgs, 28. april 2014: 90 elever fra 1. årstrinn fyller salen. Et 
ungdomspanel og et redaktørpanel kommenterer fra scenen. (Foto: Arnt Sommerlund) 
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Hvor har du det fra? NPs generalsekretær Kjersti Løken Stavrum setter i gang 
Ungdommens PFU for 670 elever under nmd-UNG i Bergen 5. mai 2014. (Foto: Arnt 
Sommerlund) 

 

 

Ville du publisert dette? Ja, mener flertallet på nmd-UNG… (Foto: Trine Østlyngen) 
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Nei til publisering! Her lyser det rødt fra deltakerne på nmd-UNG. (Foto: Arnt 
Sommerlund) 

 

 

Hva mener dere? NPs generalsekretær Kjersti Løken Stavrum presenterer 
ungdomspanelet på nmd-UNG: Sondre Hansmark Persen, Sandra Kristin Austgulen 
og Henriette Hestad. (Foto: Anrt Sommerlund) 
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Redaktørene blir utfordret på nmd-UNG: Fra venstre nyhetsredaktør Jan Ove 
Årsæther, TV2, sjefredaktør Anders Nyland, BA og redaksjonssjef Svein Arne Haavik, 
VG. (Foto: Arnt Sommerlund) 
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Morgenmøtet – en veiledning  

Eksempler på aktuelle saker som har vært brukt tidligere. 

 

Nettmobbing 

(Brukt på Nesbru vgs mandag 20. januar 2014.) 

Budstikka publiserte to dager tidligere en sak om en 13 år gammel jente 
som fikk Instagram-kontoen sin hacket av noen som la ut pornobilder i 
hennes navn. Den samme jenta hadde to måneder tidligere flyttet fra 
nabolaget på grunn av mobbing. Politiet var på saken. 

 

 

Dette var spørsmål vi utfordret elevene på: 
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I dette tilfellet er jenta anonymisert, men vi vet at hun er 13 år og gikk på 
barneskole i Bærum. Vi vet ikke hvor hun bor nå. Men vi vet at moren 
hennes samtykker til at historien kommer frem, siden Budstikka også har 
intervjuet moren.  Utfordringen for Budstikka i en sak som dette er å få 
fortalt en alvorlig historie om nettmobbing, uten at den det gjelder skal bli 
ytterligere skadelidende.  

Her er de relevante Vær Varsom-punktene som ble brukt i diskusjonen: 
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Narkotikaaksjon mot en skole 

(Brukt på Røyken vgs fredag 14. mars 201.) 

Røyken og Hurums Avis hadde nettopp hatt en sak om at to 
skoleungdommer på Røyken vgs var pågrepet i en politiaksjon. De to 
hadde røyket hasj på et toalett. 

 

  

Det er lite informasjon som kommer frem i saken slik den står. Men det 
var naturlig å anta at elevene visste mer. Vi utfordret dem bl.a. på dette: 
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Vi kunne oppsummere at elevene hadde kloke refleksjoner og etiske 
reflekser i tråd med de aktuelle Vær Varsom-punktene som vi viste etter 
diskusjonen: 

 

 

 

Åpent eller lukket kommentarfelt? 

(Brukt på Elvebakken vgs tirsdag 28. april.) 

Her valgte vi å ta utgangspunkt i en sak om tiggerforbud som elevene selv 
hadde publisert i sin egen nettavis, en tilsvarende sak fra nrk.no, og en 
tv2.no-sak om fire rumenere som var tiltalt for minibanksvindel. Felles for 
dem alle var at saker av den typen lett utarter seg til ufine ytringer dersom 
kommentarfeltet er åpent. Vi utfordret både elevene i salen og de 
nettansvarlige som deltok fra nrk.no og tv2.no på spørsmålet om de ville 
ha åpnet for kommentarfelt i slike saker. 
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Her er eksemplene: 

 

 

http://www.tv2.no/2014/04/27/nyheter/innenriks/5539835 
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http://www.nrk.no/norge/frp-vil-stemme-for-sps-tiggeforbud-
1.11686452 

Verken TV2.no eller nrk.no hadde åpnet for kommentarfelt i disse 
artiklene. Begge begrunnet det med at denne type saker trigger 
hatske innlegg i kommentarfeltet, og at det er ressurskrevende å 
følge med fortløpende slik at innlegg som bryter med god 
presseskikk kan fjernes umiddelbart.  

Motargumenter kan gå på det betenkelige i at ytringsfriheten 
begrenses på denne måten, hvilket bringer diskusjonen rett inn i det 
som er ytringsfrihetens dilemma: I hvilken grad skal anonyme 
ytringer og hatske innlegg tillates eller begrenses? 

Det relevante Vær Varsom-punktet slår fast det ansvaret mediene 
har i slike saker: 
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Relevant i denne sammenheng er også den ferske 
Medieundersøkelsen 2014 som ble presentert under Nordiske 
Mediedager i Bergen 8. mai. Nesten halvparten av de spurte mente 
at mediene bør tillate det de gjør i dag av ytringer på sine nettsider 
og Facebook-konti, mens vel en fjerdedel mente at mediene må 
gripe inn og fjerne mer enn man gjør i dag: 

 

Kilde: Medieundersøkelsen 2014 

Et flertall av de spurte mente også at mediene ikke bør tillate 
anonyme innlegg i debatter på nettet, mens rundt en femtedel mente 
at de bør tillates: 

 

Kilde: Medieundersøkelsen 2014 
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Petter Northug fyllekjørte 

(Brukt på nmd-UNG 6. mai og på Norsk Redaktørforenings vårmøte 
7. mai 2014.) 

Det var liten tvil om hva som ble den aktuelle saken på morgenmøtet for 
de 670 elevene i Peer Gynt-salen da Ungdommens PFU sto på 
programmet for nmd-UNG. Alle som hadde fulgt med i nyhetsbildet de 
siste dagene, visste at Petter Northug hadde kræsjet bilen sin i fylla, at han 
hadde stukket av mens en skadet kompis ble igjen i bilen, og at politiet 
pågrep ham hjemme etterpå. Dette hadde Northug på dette tidspunktet 
også innrømmet. Her  BAs oppslag søndag 4. mai: 

 

 

 

Men hvor nært er det presseetisk riktig å trå en skihelt som har gjort noe 
så alvorlig? Northug er en rollemodell for mange unge. Betyr det at det er 
riktig å «ta» ham særlig hardt? Eller fortjener også en idrettsstjerne å bli 
skjermet når han er ute i hardt vær? Og i hvilken grad skal han skjermes 
for seg selv? 

Det var blant problemstillingene da vi stilte følgende spørsmål: 
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Avstemningen i salen viste et flertall av røde lapper: nei til å publisere 
slike bilder. Men det var også en god del grønne lapper som tydet på at 
flere ville ha ha publisert bildet. 

I ungdomspanelet på scenen var konklusjonen mer entydig: Også Petter 
Northug har rett til et privatliv. Nei til publisering. 

Sjefredaktør Anders Nyland i BA ville forbeholdt seg retten til å vurdere 
det konkrete bildet først, og ville vært tilbøyelig til å publisere bildet. Hvis 
det dokumenterte at Northug hadde vært overstadig beruset, vil det være 
en vesentlig tilleggsinformasjon til det man allerede vet. 

På det tidspunktet i diskusjonen viste møteleder Kjersti Løken Stavrum  
bildet av en beruset Petter Northug på byen – publisert av TV2 som eneste 
nettavis.  
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Hvorfor publiserte dere dette? spurte hun nyhetsredaktør Jan Ove 
Årsæther. Han begrunnet det bl.a. med at når Northug hadde begått en så 
alvorlig handling, var hans  oppførsel i timene like før svært relevant for 
saken. Dessutenvar bildet tatt på et offentlig sted, og Northugs ansvar som 
rollemodell var ikke forenlig med den måten han hadde oppført seg på. 

VG hadde også fått tilbud om det samme bildet, men valgte ikke å kjøpe 
det. Hvorfor ikke? For det første fordi man ikke følte seg helt sikre på han 
som hadde tilbudt bildet, svarte redaksjonssjef Svein Arne Haavik. Hadde 
han virkelig rettigheter til bildet? Og var det virkelig tatt den aktuelle 
kvelden? Dessuten bar det for mye preg av paparazzi-virksomhet til at VG 
ville trykke det. 

Og dermed kunne møteleder Stavrum slå fast at vi nå hadde fått et lite 
innblikk i at det er ulike vurderinger i ulike mediehus, og at det er mange 
hensyn å ta og mange vurderinger som må gjøres. 

Diskusjonen kan du se her, fra ca. 3:50 og noen minutter fremover. 
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Hva er presseetikk? En veiledning. 

Nedenfor finner du de lysbildene vi har brukt i den teoretiske bolken om 
presseetikk og pressejuss. Bakgrunnsinformasjonen finner du på presse.no. 

 

 
Her kan det være nyttig å gå raskt gjennom kapitlene i Vær Varsom-plakaten, og 
dvele kort ved noen av de sentrale punktene.  

 
Er det tid til det,  kan det være nyttig å gå inn på lenken og vise hvordan et 
enkelt søk i PFU-basen kan gjøres – for eksempel for å finne ut om 
lokalavisen har vært innklaget til PFU… 
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Svarene på disse spørsmålene finner du også på presse.no. 
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Mer bakgrunn om ærekrenkelser og privatlivets fred ligger på Lovdata. 

Her følger noen spørsmål som viser hvordan Åndsverkloven regulerer 
retten til eget bilde – en rett som er høyst relevant for ungdom som enkelt 
kan ta mobilbilder i alle situasjoner og publisere på nett. Erfaringene til nå 
viser at dette er spørsmål som engasjerer…  

 
Svaret er nei – et grupperom vil i utgangspunktet ikke være et offentlig 
sted, og det må derfor innhentes tillatelse fra de som er til stede dersom 
bildet skal publiseres. Det samme vil gjelde for et klasserom. Juster 
spørsmålsstillingen deretter, dersom opplegget gjennomføres for en klasse 
i et klasserom.  
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En gisselsituasjon er en aktuell hendelse av allmenninteresse, som det er 
viktig at media kan rapportere om. Svaret vil derfor være ja – så sant det 
skjer på en måte som ikke utsetter gislene for ytterligere fare…  

 

 
Et auditorium må ansees som et offentlig sted, og et bilde av de som sitter der, 
må kunne publiseres uten at hver enkelt må gi tillatelse. Det samme vil gjelde 
for eksempel en fotballkamp, en konsert eller andre offentlige hendelser. Det 
ville være håpløst om fotografen skulle gå rundt og be alle om lov til å ta 
bilde… 
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Da stiller saken seg annerledes. Hvis du plutselig blir fokus for bildet som 
skal publiseres, vil det være riktig av fotografen å høre med deg om det er 
greit.  

Bildet nedenfor oppsummerer disse spørsmålene: 
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Saken om de to svenske jentene som ble dømt for å henge ut medelever på 
Instagram, kan egne seg som et godt eksempel på hva som er ulovlig 
publisering av bilder – selv om det i dette tilfellet er den svenske loven 
som gjelder. 

Saken startet førte til skoleopprør i Gøteborg, der ungdom gikk fra skole 
til skole for å finne ut hvem det var som sto bak netthetsen. Lenken ved 
siden av bildet ovenfor går direkte til et innslag NRK hadde om saken. 

Her er et eksempel på hva slags omtale de som ble avbildet fikk: 
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Og her er fakta i saken – ikke til visning, men som muntlig bakgrunn 
dersom dere bruker Gøteborg-eksemplet: 

 
Slik endte saken…:  
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Hva er det vi ønsker å få frem i denne bolken? De siste to lysbildene kan 
oppsummere det: 
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Eksempelsamlingen – en veiledning. 

Vedlagt denne manualen er en samling eksempler som fritt kan brukes når dere 
gjennomfører Ungdommens PFU på egen kjøl. Vi gir dere et fyldig utvalg å 
velge i, slik at dere kan tilpasse valgene til det dere tror elevene vil være mest 
interessert i. 

Som hjelp og veiledning har vi merket eksemplene med hvilket tema de tar opp, 
og utstyrt dem med  relevante problemstillinger og lenker.  

Rekkefølgen av eksemplene styrer dere selv. De første eksemplene i samlingen, 
er de vi oftest har brukt når vi har testet ut opplegget. 

Til nå har vi alltid hatt med oss flere eksempler enn vi har fått tid til å bruke. Det 
er vanskelig å beregne hvor lang diskusjon vi får på de enkelte sakene. Når 
engasjementet løsner, har vi heller brukt tid på gode diskusjoner, enn å fare 
gjennom flest mulige eksempler. Tar noen eksempler kortere tid enn beregnet, er 
det greit å ha flere i reserve… 

Og som vi har understreket mange ganger allerede: 

Fyll opp med egne eksempler! Send dem gjerne inn til kampanjen dersom du 
tror de er relevante for flere, så henger vi dem på eksempelsamlingen! 

Slik er eksempelsamlingen lagt opp: 

1. Introduksjon 
• De første bildene er ment som intro til opplegget – litt om hva, hvorfor og 

hvordan fra manualen. 
 

2. Morgenmøte 
• Bilde 3: Morgenmøte. Hopp over dette dersom opplegget bare kjøres i én 

skoletime. Hvis ikke, bruk det til å introdusere redaktøren/journalisten 
som skal lede morgenmøtet, og fortell at nå er det DERE som er 
journalister og skal dekke dagens mest aktuelle sak(er).  Eksempler på 
aktuelle saker vi har brukt tidligere, finner du i kapitlet Morgenmøtet. 
Husk å legge inn noen ja/nei-spørsmål slik at elevene får brukt de røde og 
grønne kortene. Og vis til VVP der det er aktuelt. 
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3. Presseetikk 
• Bildene 4-25 tilhører den teoretiske bolken om presseetikk. 

Kommentarer og lenker til disse bildene finner du i kapitlet Hva er 
presseetikk? 
 

4. DU er Ungdommens PFU - eksempler 
• Bilde 26 kan danne overgang til bilde 27: Nå har vi sett hvordan og 

hvorfor det er viktig å kjenne til hva presseetikk er og hvordan 
Pressens Faglige Utvalg fungerer. Nå er det DU som skal bestemme 
hva som kan publiseres. DU er Ungdommens PFU… 
 

• Narkorazzia på skolen.  
o Bilde 27-34: Vi har brukt dette eksemplet ofte, det skaper 

engasjement. Diskusjonen dreier seg først og fremst om 
identifisering, med VVP 4,7 som aktuelt punkt. VVP 4,8 om 
omtale av barn er også relevant her. 

• Bilde 27 er fra TV2.nos oppslag om narkotikarazziaen på flere 
videregående skoler i Bergen i februar 2014 – ment som en 
illustrasjon på at dette er en aktuell sak. Bytt gjerne ut med et mer 
lokalt eller aktuelt oppslag. 

• Bilde 28 konstruerer scenen der pressen kommer til stede. Bruk 
gjerne navn på det lokale mediehuset. Det er ikke greit at 
identifiserbare bilder av de pågrepne publiseres. Pressen må gjerne 
ta bilder av en aktuell hendelse som dette, men må vise varsomhet 
med hva som publiseres. 

• Bilde 29 gjelder den enkelte elev som bruker av sosiale medier. De 
samme overveielser gjelder her.  

• Bildene 30 og 31 viser de aktuelle VVP-punktene, som er tydelige 
på hvorfor det er viktig å være varsom i denne saken. Aktuelle 
problemstillinger til diskusjon: Hva er «berettiget 
informasjonsbehov»? Ville det stilt seg annerledes dersom det var 
rektor eller en av lærerne som var pågrepet? 

• Bilde 32: Ytterligere problematisering: Den profilerte politilederen 
Eirik Jensen ble identifisert av flere fra første stund, både med navn 
og bilde. Det skapte strid. Fyldig bakgrunn for diskusjonen om 
identifisering av ham i journalisten.no 2014-02-27. 
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• Bilde 33: Vi er ikke helt ferdig med narkorazziaen ennå: Nå over på 
hvordan elevene selv ville ha oppført seg som intervjuobjekter for 
pressen, og hvordan pressen skal håndtere unge intervjuobjekter.  

• Billde 34: Aktuell paragraf er VVP 3,9, om å vise hensyn i den 
journalistiske arbeidsprosessen. Noen ville kanskje ha fortalt i 
detalj hva de vet til journalisten. Andre vil være mer restriktive 
fordi de ikke vet hvordan journalisten vil bruke opplysningene. 
Viktig å understreke at uansett hva du sier, er det til syvende og sist 
journalist/redaktør som bestemmer hva som publiseres. Og i dette 
tilfelle vil nok journalisten være varsom med å publisere detaljer fra 
en ung skoleelev, men heller bruke dem som bakgrunn for videre 
research. Uansett er det en grei påminnelse at den enkelte også har 
ansvar for hva han eller hun sier i en slik situasjon… 
 

• Russefesten.   
o Bilde 35: Ansvar for egne uttalelser er også aktuelt i dette 

eksemplet, der det publiseres svært detaljert om hva som skjedde på 
en russefest på en restaurant i byen, med detaljerte sitater fra den 18 
år gamle russepresidenten. 

o Bilde 36: Flertallet vil nok svar nei til dette. Men svarer noen ja, 
kan det være interessant å høre hvorfor… 

o Bilde 37: Her vil meningene være delte – be om begrunnelser! 
o Bilde 38 og 39: Saken kunne ha vært klaget inn for eksempel av 

russepresidenten selv, andre som var til stede eller av russeforeldre. 
VVP 3,9 maner til varsomhet overfor personer som ikke kan være 
klar over virkningen av sine uttalelser. Spørsmålet er om en 18-
åring med valgt tillitsverv som russepresident må forventes å være 
voksen nok til å ta ansvar for det hun sier. 
 

• Sitater fra lukket gruppe i sosiale medier.  
o Bilde 40: Denne saken dreier seg om kildekritikk. I hvilken grad 

kan redigerte medier bruke sitater fra sosiale medier? Eksemplet 
kan skape bevissthet om hvilket ansvar den enkelte har for ytringer 
de publiserer på egne profiler. Bilde 40 konstruerer et tenkt 
eksempel. Tallet 491 er ikke tilfeldig: Dette kan ikke regnes som en 
«lukket gruppe», og den som ytrer seg på denne måten, må kunne 
stå for det… 
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o Bilde 41 viser det parallelle eksemplet fra virkeligheten. 
Aftenposten (og Bergens Tidende som publiserte samme sak) ble 
klaget inn til PFU av lektoren som sukker over studentene på sin 
Facebook-side med over 400 venner. Klageren mener at dette er et 
lukket forum som mediene ikke kan sitere fra. Aftenposten brukte 
ikke navn på lektoren, og lot vedkommende også få kommentere 
saken.  

o Bilde 42 viser utdrag fra artikkelen. 
o Bilde 43: Hva mener elevene? Og hvordan begrunner de det? 
o Bilde 44: Tror elevene at Aftenposten ble felt?  
o Bilde 45: Aftenposten ble ikke felt. PFU er tydelig på hvorfor. 

Saken er dokumentert i PFU-basen. Les mer om tilsvarsrunden og 
utvalgets begrunnelse her 

 
• Mobbing.  

o Saken dreier seg både om hvilke hensyn pressen må ta i saker som 
gjelder barn (VVP 4,8), og retten til samtidig imøtegåelse (VVP 
4.14), for øvrig den paragrafen det syndes oftest mot. Norsk 
redaktørforening har satt i gang en egen kampanje med mål å 
redusere brudd mot denne paragrafen. 

• Bilde 46 viser at saker som dette er høyst relevante. Her et aktuelt 
eksempel fra Buskerud (NB: saken har ikke vært behandlet i PFU). 
Bytt gjerne ut med et lokalt eksempel. 

• Bilde 47: Et tenkt eksempel. En 14-åring er fortsatt et barn. Selv 
om jenta er anonymisert, bør foreldrene hennes kontaktes i en slik 
sak.  

• Bilde 48: Foreldrene har sagt ja. Jenta er fortsatt anonymisert. Men 
skolen er navngitt, og det er uansett viktig å ta hensyn slik at hun 
ikke kan kjennes igjen. Dessuten er hun fortsatt et barn, og avisa 
må være særlig varsom i slike saker. 

• Bilde 49 og 50: Dette understrekes i VVP 4.8 og VVP 3.9. 
• Bilde 51: Neste skritt i det konstruerte eksemplet involverer også 

læreren, som ifølge foreldrene ikke gjør noe med saken.  
• Bilde 52: Her er den parallelle saken fra virkeligheten: Lokalavisa 

Framtia skrev om en anonymisert jente som ble mobbet på en 
navngitt skole, der rektor og kontaktlærer ikke fulgte opp 
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foreldrenes varsling. Rektor mener saken bryter med en rekke 
punkter i VVP, og klager den inn til PFU. 

• Bilde 53: PFU mener at det var helt riktig av Framtia å omtale 
saken, men feller avisen for brudd på god presseskikk fordi den 
ikke lot den omtalte  læreren få imøtegå beskyldningene samtidig 
med at de ble publisert. Hele saken kan leses her. 

• Bilde 54: VVP 4.14 som fellelsen bygget på. Det er viktig å 
understreke at det noen ganger kan være riktig å bruke navn i slike 
saker, nettopp for å unngå ryktespredning. Det er et redaksjonelt 
ansvar å avgjøre om personen skal anonymiseres eller ikke. Men 
har man først lovet anonymisering, er det et must å gjennomføre 
den på en sikker måte. 
 

 
• Petter Northugs fyllekjøring. Bruk av bilde.  

o Bilde 55-57: Se omtalen av denne saken i kapitlet om 
Morgenmøtet. Eksemplet var rykende ferskt og engasjerte mange 
da vi brukte det på nmd-UNG og NR-møtet i Bergen. Selv om det 
har mistet nyhetens interesse, er det fortsatt en viktig sak. Dessuten 
er det et godt eksempel på at en sak kan vurderes forskjellig fra 
redaksjon til redaksjon… 

 
• Kritikkverdige arbeidsmetoder. Ex. danske Se og Hør – 

betalingsjournalistikk.   
• Bilde 58: Overgang fra Northug-saken: Hvordan kan redaksjonen 

vite om bildet av Northug på fest var autentisk? Og ville det vært 
greit å betale for et slikt bilde? Åpent spørsmål til deltakerne – be 
om begrunnelser. 

• Bilde 59: Den aktuelle saken, som omtales som den danske Se og 
Hør-skandalen, som startet med at en journalist i bladet bekreftet at 
hans arbeidsplass brukte en hemmelig kilde som forsynte bladet 
med opplysninger om danske kjendisers kredittkorttransaksjoner. 
Mer om saken bl.a. her. Aftenpostens kommentator Joacim Lunds 
kommentar «Når journalistikk blir journalistikkens verste fiende» 
her. 
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• Bilde 60: Den norske varianten av Se og Hør-saken er boka til 
Håvard Melnæs, som også ble filmet. Boka skapte stor debatt da 
den kom. 

• Bilde 61: VVP 3,11 var et resultat av diskusjonen som oppsto etter 
boka til Melnæs. Den skiller mellom moderat honorering av 
nyhetstips og kritikkverdige betalingsordninger. 
 

• Bruk av bilder ved ulykker – VVP 4.6.  
o Bilde 62: Ville deltakerne i UPFU ha lagt ut et slikt bilde dersom de 

kom til stedet mens bussen brant? Viktige avveininger bl.a. disse: 
Er det folk i bussen? Skadde? Omkomne? Kan bussen identifiseres 
av pårørende som ikke har hørt om ulykken ennå? 

o Bilde 63: Bildet viser hvordan det så ut da russebussen «The last 
trip» brant opp ved Eidsvågtunnelen i Bergen 25 april 2014.  

o Bilde 64: Den parallelle saken fra Smaalenenes Avis, som 
publiserte på nettet bilde av et bilvrak med tittel «Trøgsting omkom 
i dødsulykke». Bildet ble gjenkjent av datteren til han som omkom. 
Slik fikk hun vite om ulykken. NB: Dette er ikke det opprinnelige 
bildet Smaalenene ble felt for. Dette bildet sto på trykk noen dager 
senere. 

o Bilde 65: Avisen ble felt. Saken og fellelsen kan leses i sin helthet 
her 

o Bilde 66: Den aktuelle VVP 4.6 som PFU la til grunn for fellelsen.. 
 

• Åpent eller lukket kommentarfelt? VVP 4.3 og 4.17.  
• Bilde 67: Eksemplet om tiggerforbud er også omtalt i vedlegg 1.  
• Bilde 68: Her har vi lagt til en parallell og aktuell sak fra bladene 

Båtliv og Seilas, som nylig er behandlet i PFU.  
• Bilde 69: PFU konkluderte med brudd på god presseskikk. Hele 

saksfremstillingen og uttalelsen kan leses her.¨ 
• Bilder 70 og 71: De relevante VVP-punktene som PFUs fellelse 

bygger på. 
• Bilde 72: Kan om ønskelig brukes som overgang fra tiggersaken til 

eksemplet med bildemanipulering. Begge eksempler dreier seg om 
hva VVP sier om bruk av bilder. Relevante problemstillinger for 
tiggerbildet: Burde fotografen (Scanpix) kontaktet kvinnen først? 
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Er det illustrasjonsbilde til en viktig sak, eller henger det ut en 
romkvinne som tigger? 

• Bilde 73 viser at VVP pålegger samme aktsomhetskrav for bilder 
som for skriftlig og muntlig fremstilling. NB: Dette er ikke en 
klagesak som PFU har behandlet. Målet med å bruke eksemplet er 
først og fremst å skjerpe bevissthet om bruk av bilder. 
 

• Manipulering av bilder. VVP 4.11.  
o Bilde 74 er et konstruert eksempel. Bruk navn på det medium som 

passer inn. Og endre gjerne teksten til noe som er mer relevant for 
dere… 

o Bilde 75 er parallellen fra virkeligheten. Agderposten fikk 
Sørlandets pressepris for dette bildet. 

o Bilde 76: Lederen i Presefotografenes klubb mener bildet er 
manipulert, 

o Bilde 77: Slik er det opprinnelige bildet – bussen står stille. 
o Bilde 78: Slik ble det endret. Han som klaget saken inn for PFU, 

mente at endringen var gjort for å skape inntrykk av at bussen var i 
fart. Agderposten avviste i sitt tilsvar at dette var intensjonen. 

o Bilde 79: Et flertall i PFU felte Agderposten for å ha etterbehandlet 
bildet i strid med god presseskikk. Saken ble omtalt i Agderposten, 
som også – i tråd med en slik fellelse – trykker PFUs uttalelse. 
Artikkelen gir god bakgrunn for argumenter både for og imot 
Agderpostens bildebehandling. 

o Bilde 80: Den aktuelle VVP 4.11. 

 

 

 

 


