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eksempler på

visuell
journalistikk

…….laget av NRKs journalister, NRK Digital historieutvikling, NRK P3 og NRK Grafisk Design.



Visuell journalistikk3Historier for mobilformat: store bilder og lite tekst:      https://www.nrk.no/min-reise-i-krigens-syria-1.13652870



Visuell journalistikk4Historier for mobilformat: store bilder og lite tekst.        https://p3.no/dokumentar/natt/



Visuell journalistikk5Interaktiv quiz-modul er veldig populær: https://www.nrk.no/norge/quiz_-kunne-du-vaert-statsminister-i-norge_-1.13643484



Visuell journalistikk6Illustrasjoner i lengre artikler, tegninger, foto og video: 
https://www.nrk.no/dokumentar/xl/den-forraederske-hukommelsen-1.13512390



Forklaringsvideo / explainer: person som snakker i flere kameravinkler og utsnitt, med grafikk oppå:      
https://www.nrk.no/klima/xl/derfor-vil-vi-ikke-hore-1.12672968
Design: Marius Lubbe, Christoffer Holm, Renate Rognan, Dag-Stian Mykjåland



Forklaringsvideo / explainer: stor typografi og informasjonsgrafikk på tett utsnitt av frontal forteller.    
https://www.youtube.com/watch?v=RGfsvuVoyZc
Design ved Marius Lubbe, manus ved Hege Moe Eriksen..



Forklaringsvideo / explainer: person som snakker, her følger grafikken med personens bevegelser:      
https://www.youtube.com/watch?v=McgHQ3R3oeA    
Espen Aas, journalist, og design ved Marius Lubbe og Christoffer Holm.



Forklaringsvideo / explainer: person snakker og grafikken er rundt i omgivelsene. Fortellerstemmen er tekstet.      
https://www.facebook.com/pg/NRKurix/videos/      Videoen er publisert 14. februar 2017.
Manus ved Gry Blekastad Almås og Tore Moland, design ved Christoffer Holm



Visuell journalistikk11

Explainer
- kort video som visuelt forklarer 

en sak, tema eller historie
- interaktiv visuell modul 

eller illustrert nettartikkel
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Avsenderbehov
- viktig å få en relasjon der seerne  

opplever innholdet som  meningsfylt 
og engasjerende.

- innholdet må oppfattes troverdig
fra oss som avsender
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Mottakerbehov
- vil forstå sammenhenger, 

få forklaringer og innsikt
- vil føle overraskelse, forferdelse, 

glede, sjokk, nysgjerrighet, tristhet, 
drama, humor
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Tips
Gode explainere er avhengige av gode manus
Et godt manus skaper bilder, og er en fortellerstemme.
Språket bør være muntlig og personlig
Fang gjerne interessen med noe som er spektakulært
Definér en visuell stil og bruk gjerne tekster



Eksempel på godt manus for forklaringsvideo, skrevet av NRK Økopol og Eivind Waage.  Design ved  Renate Rognan.
https://www.nrk.no/valg/2017/valgomat/paastand/401



Eksempel på godt manus for forklaringsvideo, skrevet av Arild Andresen. Design og animasjon ved Renate Rognan. 
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=kommunevalg&mediaId=21151
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Eksempel på bruk av tekster i riktig design+ spennende blanding av fysiske objekter og tegning.
https://www.facebook.com/NRKDebatt/videos/vb.1474569816109652/1886760964890533 
Design ved Åsmund Matzow., manus ved Marius Revold.
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Journalist Eivind Waage fant radiodokumentaren om Pil Cappelen Smiths datter Io i NRKs arkiver.  Sammen med designer Renate 
Rognan laget han film til denne dokumentaren med bildemateriale fra Pil og fotograf Syver Gustavo, samt tegninger og animasjoner fra 
Renate. https://tv.nrk.no/program/KMND10000117/io-vant-over-kreften
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