
«Skriver du og vil bli lest, er det slett ikke dumt å ta     
en sidelengs salto innom journalistikken.» 

Vivian Songe 
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Hva er det som gjør at en tekst lokker leseren inn?  
Hva gjør at den interesserer, inspirerer og underholder, slik at hun henger 

med på lasset til siste punktum?  
 

 

 

 

 

 

 

 

Det finnes mange måter å skrive 

på, mange måter å fenge og 

fange på.  

En roman har ikke samme  

indre logikk som en fagbok eller 

en artikkel. En novelle eller et 

dikt lener seg på helt andre  

bærebjelker enn et blogginnlegg 

eller en kronikk. 

Men det alle tekster har  

til felles, er at de må skape  

interesse hos et publikum.  

En lyst til å gå inn i et annet  

univers for en liten stund.  

Så hvordan skal du få dette til? 
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Journalister er ikke benådet  

med samme ”luksus” som  

forfattere og poeter. Det er lite 

tid til blomstersniffing, inngående 

setningsakrobatikk  eller å vente 

på inspirasjon. 

De må produsere. Og det de  

produserer må fange lesernes  

interesse   ̶ nå! 

Når du jobber under et slikt  

press, får den kreative prosessen 

nødvendigvis fart på seg, enten 

du er i stemning for det eller ikke.  

Du blir ferdig med teksten, får 

tilbakemelding fra redaktører  

og publikum og masse verdifull 

skrivetrening. Dette gjør lære-

kurven bratt.   

I mitt arbeid som kursholder  

innen magasinjournalistikk og 

skrivekunst har jeg kommet frem 

til femten gode tips som de aller 

fleste skribenter kan dra nytte av. 

Her deler jeg dem med deg! 

 

 

 

Kreativ fart 

Journalistikken er suveren 

på å skape et klart og tydelig  

fokus og holde på dette  

gjennom hele teksten.  

På fagspråket kalles det  

vinkling.  

Det journalisten gjør er at  

hun zoomer tekstblikket sitt  

maksimalt ut.  

Hvis du vil gjøre det samme, kan 

du for eksempel tenke deg at du 

sitter på Mars og ser ned på jorda 

– landet ditt – byen din –  

kontoret ditt – teksten din.  

Sett fra dette perspektivet, hva  

er det ved teksten din som er  

interessant nok til å synes, høres 

og fraktes hele veien ut i eteren?  

Hva er det som når frem på høyt 

volum i all annen støy som  

samtidig siver ut fra jordens  

overflate? 

Du kan naturlig nok ikke  

konsentrere deg om alt  

småtteriet som kunne vært  

fortalt om denne tematikken,  

du må velge strengt hva du vier 

din oppmerksomhet.  

Med andre ord:  

Hva gjør akkurat denne  

teksten unik?  

Hvilket perspektiv har den som 

gjør at den er verdt å lytte til?

Hvordan kan du sørge for at det 

er dette perspektivet som har fo-

kus hele veien?   

1. Hyperfokus – lær å zoome ut 

Gode vibber fra 
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Journalister har et nådeløst filter 

for det mest fascinerende. Det er 

rett og slett ikke plass på avis-  

eller magasinsidene til å romstere 

rundt i detaljer eller liste seg 

rundt grøten.  

De er nødt til å komme til  

poenget.  

De må fortelle eller vise leseren 

hva de skal få ut av å lese denne 

teksten med det samme.  

Dette innebærer en streng  

utvelgelsesprosess. 

Journalisten må velge bort det 

som ikke passer perfekt inn i  

puslespillet, stryke det eller spare 

det til en annen tekst. 

Det kan du også gjøre! 

2. Nådeløst filter 

Når du har zoomet ut og  

valgt strengt hva du skal vie din 

oppmerksomhet i denne teksten, 

er det på tide å zoome maksimalt 

inn på den tematikken du har 

valgt.  

Du kan finne tekstens minste  

felles multiplum ved å sammen-

fatte hovedpoenget i én setning: 

Vinklingen, hovedfokuset eller 

hovedhandlingen (alt etter  

hvilken sjanger du skriver i). 

 

For eksempel:  

”Boka handler om en mann i  

femtiårene som innser at livet er 

uutholdelig og stikker av  

hjemmefra.” 

 ”Artikkelen handler om hvem 

som vant presidentvalget i fjor  

og hvordan dette påvirker  

dagens valg”.  

Dette innebærer å gjøre  

en tydelig avgrensing.  

 

Skal teksten handle om det ene 

eller det andre, eller kanskje det 

tredje? 

Uansett hva du velger å  

satse på som hovedpoeng,  

er det helt ok å ha med flere  

underpoenger eller handlings-

tråder.  

Men du mister ikke dette  

hovedpoenget av syne.   

3. Nøtteskall-metoden – lær å zoome inn 
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Hvis en journalistisk tekst ikke  

har noen rød tråd, vil redaktøren 

myse på skribenten over brillene 

og stille antyde at det er på tide  

å pelle seg tilbake til pulten og 

skrive om igjen. 

Det krever litt trening å få det til. 

For den røde tråden er en mystisk 

affære.  

Vi kan snakke om tauverket i den 

britiske marinen, der man fletter 

inn en rød tråd for å sikre seg at 

ingen tar feil av vanlig tauverk og 

selveste Marinens Tauverk.  

Vi kan også snakke om greske 

myter, om Ariadne som leder 

Thesevs ut av labyrinten kun  

ved hjelp av en tråd.  

Vi kan se for oss et rødt  

garnnøste som godt hjulpet  

av en kattunge triller ut over hele 

huset, opp og ned trapper og inn  

i vaskekjellere, og må nøstes  

tålmodig opp fra ende til annen.  

Men hva betyr det at en tekst har 

en rød tråd? 

 

Det betyr at leseren får  

nøyaktig det hun ble lovet på 

kinoplakaten når hun setter seg 

godt til rette i salen for å se  

filmen.  

Hun blir ikke sittende midtveis i 

handlingen og tenke ”jaha, var 

det virkelig denne filmen jeg 

kjøpte billett til?” 

Vi mennesker har behov for  

å orientere oss.  

Hvis vi ikke raskt skjønner  

hva en historie dreier seg om   ̶ 

hvis vi ikke får svar på seks  

grunnleggende spørsmål  ̶  så  

mister vi oppmerksomheten og 

konsentrasjonen.  

Og motsatt: Får vi svar på dem, 

blir vi veldig fornøyd og klarer å 

henge med.  

Derfor kan det lønne seg å svare 

på disse seks spørsmålene så  

tidlig som mulig i teksten (med 

mindre du  med vilje ønsker å 

skape en mystisk effekt, for  

eksempel i en krimbok):  

Hvem, hva, hvor, hvordan,  

hvorfor og når.  

Slik viser du leseren hvilken  

kontekst hun har å forholde seg 

til. Dette gjelder enten du skriver 

en nyhetssak, en roman, en  

invitasjon til et arrangement  

eller en fagbok.   

Hvem handler det om her,  

hva snakker du egentlig om,  

hvor i verden befinner vi oss,  

i hvilken tidsepoke (jepp, ofte  

er det innforstått, men ikke  

alltid) og hvorfor skal jeg lese  

om dette?  

På hvilken måte angår dette MEG 

(altså leseren)?   

4. Den røde tråden 

5. Seks magiske spørsmål 
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6. Sett leseren først 

Tenk deg alltid at leseren   

stiller deg dette spørsmålet: 

”What’s in it for me?”  

Altså: Hva skal jeg få ut av å lese 

akkurat denne teksten?  

Skal jeg få informasjon,  

nytteverdi, underholdning,  

hjelp, inspirasjon, en god  

historie, en vakker språk-

opplevelse, innsikt i et emne  

eller noe helt annet?  

Leseren bør alltid ha minst ett  

fristende sukkertøy som gir henne 

en god grunn til å lese teksten.  

At forfatteren er flink, smart eller 

original er dessverre ikke nok. 

7. Kameleon-effekten 

Som journalist må man  

tilpasse seg ulike miljøer,  

personligheter og språkdrakter 

til stadighet.  

Man må sette teksten man  

skriver i en sammenheng og la 

sin egen personlighet tre til side 

for å ta inn andres versjoner  

av verden.  

Slik stiller man seg åpen og  

kan lettere leve seg inn i og  

beskrive andre menneskers  

virkelighetsbilder.  

Man blir også vant til at 

teksten skal passe inn i en  

større kontekst, nemlig et  

magasin- eller aviskonsept.  

Dette kan også være til  

nytte i for eksempel sakprosa 

og romanskriving, der bok-

konseptet må passe inn i  

forlagets profil.   

8. Identifikasjon 

I journalistikken er det et mål  

at leseren raskt identifiserer seg 

med noe eller noen i teksten.  

At han eller hun umiddelbart  

finner en karakter eller situasjon å  

heie på og leve seg inn i.  

Dette innebærer at skribenten  

bruker både beskrivelser,  

følelser og en spennende struktur.  

Og ikke minst et språk som treffer 

leseren og gjør leseopplevelsen  

interessant.   

Identifikasjon er minst like  

viktig i skjønnlitteratur, der  

leseren forventer å finne en  

engasjerende hovedkarakter  

som spiller på både mentale og 

følelsesmessige strenger.  

Dette kan med fordel også  

brukes i sakprosa. 

Side  6    © Vivian Songe  



Aristoteles var en smart mann. 

Grunnen til at de retoriske  

prinsippene hans fungerer  

like godt 2400 år etter at han 

vandret rundt i Athen og ble en 

legende, er rett og slett at de er 

bunnsolide og løfter kvaliteten  

i enhver tekst flere hakk på  

skalaen.  

En overbevisende tekst skal  

enkelt sagt ha tre grunnsteiner: 

Ethos – troverdighet 

Pathos – følelser 

Logos – fornuft 

 

 

Ethos ligger i stor grad  

hos den som forteller. Hvis  

leseren ikke har tillit til deg,  

hører hun ikke ordentlig etter hva 

du sier. Også måten du skriver på, 

hvor mye det hele henger på 

greip, påvirker tekstens  

troverdighet. 

Pathos ligger hovedsakelig  

i måten du forteller historien på. 

Hvilke kreative virkemidler og  

fortellertekniske grep som  

brukes for å appellere til  

medopplevelse og følelser  

hos leseren. Det kan også  

ligge i struktur, i form av  

spenningskurver og dramaturgi. 

Logos ligger mest i struktur  

og språk. Tekstens elementer og 

argumenter skal henge logisk 

sammen, være plassert i en  

fornuftig rekkefølge og kunne  

følges av et oppegående  

menneske uten store  

anstrengelser. 

Klarer du å kombinere disse  

tre elementene i en tekst, er  

du kommet langt!  

9. Ethos, pathos og logos 

En journalist må alltid sørge for  

at tekstens viktigste bærebjelker 

er på plass.  

Noen deler av huset er viktigere 

enn andre for å holde byggverket 

oppe, og jo tydeligere disse er  

markert, dess enklere og mer  

behagelig er det for leseren  

å finne frem i teksten. 

Hvilke bærebjelker som fungerer 

best kommer an på type tekst og 

sjanger, men i journalistikken er 

det for eksempel tittel, ingress,  

brødtekst, mellomtitler,  

bildetekster og eventuelle fakta-

rammer.  

I en sakprosa-bok vil det  

gjerne være tittel, baksidetekst, 

kapittelinndeling og avsnitt. 

I skjønnlitteratur handler  

det gjerne om å skape en  

fengende opptakt og følge en 

spenningskurve med punkter der 

handlingen akselererer og fører 

leseren videre på reisen.  

Og selvsagt er selve språket — 

«melodien» i teksten — en viktig 

bærebjelke i seg selv!  

10. Skap et mønster i kaoset 
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11. Move your darlings 

Neida, du trenger ikke ”kill your 

darlings” som det så ofte  

henvises til.  

Altså drepe de tekstdelene og  

formuleringene som du forelsker 

deg i, selv om de kanskje ikke  

passer helt inn og distraherer  

resten av teksten.  

Du trenger faktisk ikke hente  

frem morderen i deg i det hele 

tatt. Hvorfor ikke bare flytte  

hjertebarna dine ut av teksten og  

plassere dem i et eget dokument?  

Så kan du alltids ta dem frem  

på en regnværsdag og se om de 

kanskje passer inn i en annen  

historie i stedet. 

Å ja, det finnes mange  

perspektiver og synsvinkler.  

Mange! For hver eneste tekst.  

Så kom ikke her og si at du ikke 

tenkte på at du kunne se saken  

fra motsatt side – eller på skrå,  

ovenfra eller nedenfra.  

Å skifte perspektiv kan være  

nyttig enten du skriver artikler, 

fagbøker, romaner eller dikt.  

Hvorfor ikke ta det som et  

eksperiment: Skift synsvinkel,  

og se hva som skjer! 

13. Teksten kaller! 

I journalistikken kan man ikke  

satse på at leserens tålmodighet 

skal frakte henne det første  

stykket inn i teksten.  

Man er nødt til å vekke hennes  

oppmerksomhet og geleide henne 

inn i hovedpoenget med list og  

begeistring.  

Dette må skje allerede i tittel  

og ingress, ellers er løpet kjørt. Så 

vil du komme til poenget raskt og 

effektivt, kan du ta en titt i et avis-

magasin og se hvordan de innleder 

tekstene sine der.  

Her benyttes blant annet in  

medias res (å føre leseren rett  

inn i handlingen), innramming  

(å sette saken i en større kontekst) 

og eksposisjon (innledende  

klarlegging av handlingen). 
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14. Nådeløs redigering 

Førsteutkastet er alltid kun et løst 

utgangspunkt for en journalistisk 

tekst.  

Når vi rydder opp i strukturen, ser  

vi hva som ikke passer inn i akkurat 

dette byggverket. Og da må alltid  

noen elementer vike.  

Med vennlig distanse til eget verk  

(og sylskarp ljå) tar vi kun med det 

som virkelig passer inn.  

Å gnisse tenner i prosessen er både 

lov og nødvendig. 

Det er lett å glemme å stille seg  

dette spørsmålet.  

Skal den informere, overbevise,  

skape følelser, underholde eller  

bare være et stykke vakker kunst?  

Dette avgjør ikke bare hvilken  

struktur og hvilke virkemidler som 

fungerer best.  

deg til og hvem som kanskje kunne 

tenke seg å publisere denne  

teksten. Og det er jo det vi vil, er 

det ikke — bli publisert?  

Da håper jeg du har fått noen  

nyttige tips på veien og er blitt  

inspirert til å skrive!  

Bli gjerne med videre …   

15. Hva er egentlig formålet med teksten din? 
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Lær å skrive  
for magasiner 
- og tjen penger på det 

Norges første og eneste kurs i  

magasinjournalistikk lærer deg alt  

du trenger å vite for å starte en spennende 

skribentkarriere. Kurset er basert på  

hemmeligheter fra bransjen, det  

viktigste fra journalistutdanningen  

og lang erfaring i felten. 

 

Se mer om kurset her! 

Dette sier deltakerne om Bli magasinjournalist-kurset: 

”Jeg er imponert sønder og sammen 
over hvor innholdsrikt og smart dette 
er skrudd sammen”  
 
Og jeg er virkelig ikke lett å imponere!  

fra Volda og drøyt 20 år bak meg som 
journalist, har jeg allerede etter et par 

uker hatt STOR nytte av Vivians kurs. Dette er virkelig ting 
vi ikke lærte på skolen, og som jeg så vidt har vært på 
sporet av de gangene jeg har jobbet som frilanser – uten 
å knekke koden så grundig som dette!  
Kati Indrefjord, frilansjournalist  

”Jeg er helt gira og digger alt ved 
dette kurset! Det kan brukes i så 
mange sammenhenger.”  
 
Dette kurset må du bare ta, det er 
helt fantastisk, jeg er helt gira og 
digger alt ved dette kurset! Du kom-
mer til å bruke dette i mange sam-

menhenger. Og kurslederen er helt topp!! Jeg har lært 
mye mer enn jeg trodde. Vivian er kjempedyktig, lærer 
det lekent bort og har en evne til å se alle detaljer.  
Diana Livia Skaflestad  

FOR DEG SOM VIL: 

Slippe årevis med prøving, feiling og  

dårlig inntjening som frilanser 

Vite nøyaktig hvordan du skal bygge  

opp en tekst slik at den selger 

Vite hva magasiner ser etter og  

hvordan du får JA på dine artikkelforslag 

Spare deg for dyre og tidkrevende  

utdannelser 

Ha alle verktøy du trenger for å få dine 

tekster på trykk! 
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