
 

 

 
 

SJANGER
NYHEITSARTIKKEL

Ein nyheitsar,kkel er ein informa,v og objek,v ar,kkel som fortel om noko som har hendt. Ei 
nyheit er eit oppslag som kan vere interessant for fleire. Det er forskjell på å lage ei sak for 
nærmiljøet di> og for heile verda. Jo nærare mo>akarane er, jo le>are kan det vere å nå fram 
med informasjonen.

Kjenneteikn på ei nyheit
K :  Konflikt – usemjer og konfliktar er o2e spennande stoff
V :  Vesentleg – hendinga eller saka bør vere vik;g for mange
I :  Iden,fikasjon – mo=akarane bør føle at nyheita gjeld dei
S :  Sensasjon – nyheita  bør skil je seg ut frå det vanlege
A :  Aktuell – hendinga bør vere ny eller ikkje kjent ;dlegare

Medium
Papiraviser, ne=aviser, radio og Bernsyn er døme på medium der vi møter nyheiter.

Journalisten
Når du skriv ein nyheitsar;kkel, er oppgåva di å informere. Du må gjerne a=gi kva andre seier 
eller meiner om ei sak eller ei hending, men dine eigne meiningar held du for deg sjølv. Først må 
du setje deg grundig inn i stoffet du skal informere om. Det kan bety at du bør intervjue nokon 
som har kunnskap og/eller meiningar om saka. Vik;g informasjon kan du òg o2e finne på 
interne= og på bibliotek, og det kan vere aktuelt å oppsøke ei= eller fleire stader. Når du er på 
informasjonsfangst, er det vik;g å ha med utstyr som gir deg moglegheit ;l å ta notat, bil iete, lyd 
og video.

Vinkling
Ein nyheitsar;kkel skal vere objek;v (upar;sk og sakleg). Men journalisten kan sjå same sak frå 
ulike synsvinklar, og ein kan vektlegge ulike sider ved ei sak.

Ti>el
Ti=elen skal gi vik;g informasjon og skape ønske om å lese meir. Vi skriv overskri2a med stor 
skri2, og den bør ikkje vere for lang.

Ingress
Ingressen er eit kort avsni= som ;l vanleg kjem e=er ;=elen i ein nyheitsar;kkel. Han 
oppsummerer o2e hovudpunkta i teksten. Ein ingress bør ikkje ha særleg meir enn 20 ord. Han 
kan gjerne innehalde eit sitat, og du kan skil je han ut frå annan tekst med feit eller kursiv skri2.

Byline
Ein nyheitsar;kkel er o2ast signert av den som har skrive han. Byline eller signatur kan du setje 
e=er ;=elen eller ingressen
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Brødtekst
Brødteksten er hovudteksten i 
ein nyheitsar2kkel og fortel meir 
om saka. Dei vik2gaste 
opplysningane kjem o;e først, og 
dei mindre vik2ge følgja 2l slu=. 
Vi kan samanlikne de=e med ein 
omvend pyramide. Lesaren treng 
ikkje lese heile saka for å få med 
seg kva den handlar om. 
Brødteksten kan a=gi og uAylle 
informasjon vi finn i 2=el, 
ingress, bilete og biletetekst. 

Direkte og indirekte tale
Ein nyheitsar2kkel kan du fle=e inn ei= eller fleire intervju. Hugs at du då kan veksle mellom 
direkte og indirekte tale. 

Døme på direkte tale med replikkstrek:
– Tjuvane hadde ta= med seg fem datamaskiner og ein skrivar, opplyser lensmann Lyder Streng.

Døme på indirekte tale:
Lensmann Lyder Streng fortel at tjuvane hadde få= med seg fem datamaskiner og ein skrivar.

Deloverskri2er
Deloverskri;er deler opp ar2kkelen sl ik at det blir enklare å lese.Ei deloverskri; fortel l i= om kva 
ein kan finne i den neste tekstdelen. Han bør pirre forvitenskapen slik at lesaren vel å lese heile 
ar2kkelen. Legg merke 2l at det er vanleg å sløyfe punktum i overskri;er.

Bilete og biletetekst
Bilete, i l lustrasjonar og bildetekstar kan vere med på å fange merksemda 2l lesaren. Dei kan òg 
fortelje meir om nyheita. Du kan ta bilde som har med ei hending eller ei sak å gjere sjølv. De=e er 
o;e ei god løysing. Eit andrevalg kan vere å bruke i l lustrasjons- eller arkivbilde.
Du må sørge for at du har lov 2l å bruke bilde du publiserer. Det enklaste er å ny=e bilete du sjølv 
har ta=.

Brukar du bilete av barn under 15 år, må du ha løyve frå barna sine førese=e 2l å gjere de=e. Det 
er ein god regel å spørje personar du tar bilde av, om løyve 2l å bruke ei= eller fleire av dei i eit 
medium. Unngå å publisere bilde som kan misbrukast, eller som kan opplevast som krenkjande!

Faktaboks
Ein nyheitsar2kkel kan innehalde ein faktaboks. Faktaboksen l ister, som namnet seier, fakta. Desse 
kan gi uAyllande informasjon 2l resten av nyheitsar2kkelen.


