
 

 

 
 

 

SJANGER
NYHETSARTIKKEL

En nyhetsar+kkel er en informa+v og objek+v ar+kkel som forteller om noe som har hendt. En 
nyhet er et oppslag som kan være interessant for flere. Det er forskjell på å lage en sak for 
nærmiljøet di> og for hele verden. Jo nærere mo>akerne er, jo le>ere kan det være å nå fram 
med informasjonen.

Kjennetegn på en nyhet
K :  Konflikt – uenigheter og konflikter er o/e spennende stoff
V :  Vesentlig – hendelsen eller saken bør være vik:g for mange
I :  Iden+fikasjon – mo=akerne bør føle at nyheten angår dem
S :  Sensasjon – nyheten  bør skil le seg ut fra det vanlige
A :  Aktuell – hendelsen bør være ny eller ikke kjent :dligere

Medium
Papiraviser, ne=aviser, radio og Cernsyn er eksempler på medier der vi møter nyheter.

Journalisten
Når du skriver en nyhetsar:kkel, er din oppgave å informere. Du må gjerne gjengi hva andre sier 
eller mener om en sak eller en hendelse, men dine egne meninger holder du for deg selv. Først 
må du se=e deg grundig inn i stoffet du skal informere om. Det kan bety at du bør intervjue noen 
som har kunnskap og/eller meninger om saken. Vik:g informasjon kan du også o/e finne på 
Interne= og på bibliotek, og det kan være aktuelt å oppsøke e= eller flere steder. Når du er på 
informasjonsfangst, er det vik:g å ha med utstyr som gir deg mulighet :l å ta notater, bilder, lyd 
og video.

Vinkling
En nyhetsar:kkel skal være objek:v (upar:sk og saklig). Men journalisten kan se samme sak fra 
ulike synsvinkler, og en kan vektlegge ulike sider ved en sak.

Ti>el
Ti=elen skal gi vik:g informasjon og skape ønske om å lese mer. Vi skriver overskri/en med stor 
skri/, og den bør ikke være for lang.

Ingress
Ingressen er et kort avsni= som :l vanlig kommer e=er :=elen i en nyhetsar:kkel. Den 
oppsummerer o/e hovedpunktene i teksten.En ingress bør ikke ha særlig mer enn 20 ord. Den 
kan gjerne inneholde et sitat, og du kan skil le den ut fra annen tekst med feit eller kursiv skri/.

Byline
En nyhetsar:kkel er o/est signert av den som har skrevet den. Byline eller signatur kan du se=e 
e=er :=elen eller ingressen
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Brødtekst
Brødteksten er hovedteksten i en 
nyhetsar1kkel og forteller mer 
om saken. De vik1gste 
opplysningene kommer o9e 
først, og de mindre vik1ge følger 
1l slu<. Vi kan sammenligne 
de<e med en omvendt pyramide. 
Leseren trenger ikke lese hele 
saken for å få med seg hva den 
handler om. Brødteksten kan 
gjengi og uAylle informasjon vi 
finner i 1<el, ingress, bilde og 
bildetekster. 

Direkte og indirekte tale
En nyhetsar1kkel kan du fle<e inn e< eller flere intervju. Husk at du da kan veksle mellom direkte 
og indirekte tale. 

Eksempel på direkte tale med replikkstrek:
– Tyvene hadde ta< med seg fem datamaskiner og en skriver, opplyser lensmann Lyder Streng.

Eksempel på indirekte tale:
Lensmann Lyder Streng forteller at tyvene hadde få< med seg fem datamaskiner og en skriver.

Deloverskri2er
Deloverskri9er deler opp ar1kkelen sl ik at det blir enklere å lese. En deloverskri9 forteller l i< om 
hva man kan finne i den neste tekstdelen. Den bør pirre nysgjerrigheten slik at leseren velger å 
lese hele ar1kkelen. Legg merke 1l at det er vanlig å sløyfe punktum i overskri9er.

Bilder og bildetekst
Bilder, i l lustrasjoner og bildetekster kan være med på å fange oppmerksomheten 1l leseren. De kan 
også fortelle mer om nyheten. Du kan ta bilder som har med en hendelse eller en sak å gjøre selv. 
De<e er o9e en god løsning. Et andrevalg kan være å bruke i l lustrasjons- eller arkivbilder.
Du må sørge for at du har lov 1l å bruke bilder du publiserer. Det enkleste er å beny<e bilder du 
selv har ta<.

Bruker du bilder av barn under 15 år, må du ha 1llatelse fra barnas foresa<e 1l å gjøre de<e. Det 
er en god regel å spørre personer du tar bilder av, om 1llatelse 1l å bruke e< eller flere av dem i et 
medium. Unngå å publisere bilder som kan misbrukes, eller som kan oppleves som krenkende!

Faktaboks
En nyhetsar1kkel kan inneholde en faktaboks. Faktaboksen l ister, som navnet sier, fakta. Disse kan 
gi uAyllende informasjon 1l resten av nyhetsar1kkelen.


