
 

 

 
 

SJANGER
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1. INTERVJU - HENSIKT 
• formidle svar, informasjon, synspunkt og/eller ei historie frå eit intervjuobjekt 
• intervju eksisterer både som munnleg og skri;leg sjanger

2. INTERVJU – ULIKE VARIANTAR 
• to hovudvariantar
• sakintervju 
• har <l hensikt å belyse ei konkret sak, t.d. eit aktuelt tema 
• intervjuobjektet er val ut av omsyn <l temaet som skal belysast 
• portre>ntervju 
• har <l hensikt å gjere oss kjent med ein person 
• intervjuobjektet er sjølve temaet som skal belysast 
• (fik<vt intervju)

3. KORLEIS SKRIVE EIT INTERVJU? 
• framgangsmåte 
• før intervjuet 
• under intervjuet 
• eCer intervjuet 
• skri;leg uDorming 
• korleis skal teksten sjå ut?

4. FRAMGANGSMÅTE – FØR INTERVJUET
• gjennomfør ein grundig research av temaet 
• noter ned spørsmål du vil ha svar på 
• unngå ja/nei-spørsmål 
• bruk spørsmål som krev fyldige svar (kva, kvifor og korleis) 
• s<ll gjerne kri<ske spørsmål for å uDordre intervjuobjektet 
• ulike spørsmålstypar: Opne spørsmål, lukka spørsmål, oppfølgingsspørsmål

5. FRAMGANGSMÅTE – UNDER INTERVJUET 
• s<ll spørsmål og lyC ak<vt <l svara du får 
• gjer notat i s<kkordform (gjer evt. opptak) 
• vêr førebudd på at planlagde spørsmål kanskje må justerast undervegs 
• s<ll mange oppfølgingsspørsmål 
• ikkje avbryt intervjuobjektet 
• det kan vere formålstenleg å notere e-post eller mobilnummer <l intervjuobjektet
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6. FRAMGANGSMÅTE – ETTER INTERVJUA 
• skriv ein kladd så raskt som mogleg, då hugsar du best 
• gjengi svaret 7l intervjuobjektet så nøye som mogleg 
• husk at du òg kan bruke andre observasjonar i intervjusituasjonen (kroppsspråk, mil jø ol.)

7. SKRIFTLEG UTFORMING - OVERSKRIFT 
• skal vere ein appe7?vekkar som pirrar interessa og ønsket 7l lesarar om å lese intervjuet 
• overskri@a bør vere informa7v, men ikkje kjedeleg eller for openberr 
• 7ps: Eit kort sitat eller eit morosamt poeng frå intervjuet 
• overskri@en kan av og 7l med fordel lagast 7l slu?, men se? gjerne opp fleire og vel den som 
passar best 7l slu?

8. SKRIFTLEG UTFORMING - INGRESS 
• kan vere ei setning eller to som oppsummerer det teksten skal handle om 
• ingressen er o@e skrive med utheva skri@ eller i kursiv

9. SKRIFTLEG UTFORMING - INNLEIING 
• innleiinga presenterer temaet for intervjuet l i? meir inngåande enn ingressen 
• kort presentasjon av intervjuobjektet 
• nokre ord om den saka intervjuet handlar om 
• innleiinga kan vere faktaprega eller meir ha ein meir personleg touch

10. SKRIFTLEG UTFORMING - HOVUDDEL 
• skal vere den mest omfa?ande delen 
• det er ikkje all7d nødvendig å skrive alt som vart sagt, det er vik7g at teksten har ein tydeleg 
raud tråd 
• varier språket med spørsmål/svar, skildringar, direkte og indirekte tale 
• husk å dele hovuddelen inn i gode avsni?

11. SKRIFTLEG UTFORMING - AVSLUTNING 
• avslutningen kan vere ein konklusjon, oppsummering, avrundande skildring (tema/intervjuobjekt) 
eller gi eit kort blikk på fram7dsutsiktene 7l teamet

12. OPPSUMMERING 
• intervjuet skal belyse eit bestemt tema 
• to sentrale variantar av skri@leg intervju: Sakintervju og portreHntervju 
• framgangsmåte: Før, under og e?er intervjua 
• oppse?/struktur: Overskri@, ( ingress), innleiing, hovuddel og avslutning


