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Hur	  skriver	  man	  	  
en	  tidningsartikel?	  

	  

Rubrik 
Rubriken	  ska	  fånga	  läsarens	  intresse	  -‐	  vara	  sann,	  slagkraftig	  och	  säljande.	  	  
	  
Använd	  gärna	  färgstarka	  verb	  och	  undvik	  många	  och	  långa	  ord.	  	  
	  
Försök	  trimma	  dina	  rubriker	  -‐	  det	  vill	  säga	  ta	  bort	  alla	  onödiga	  ord!	  

Ingress  
En	  ingress	  är	  den	  första	  delen	  i	  en	  artikel.	  Ingressens	  uppgift	  är	  att	  gripa	  tag	  i	  läsaren,	  
göra	  honom	  nyfiken	  och	  locka	  till	  fortsatt	  läsning.	  Den	  ska	  kort	  berätta	  allt!	  
	  
 Sammanfatta	  vad	  hela	  artikeln	  handlar	  om	  
 2-‐3	  meningar	  
 Skrivs	  med	  större	  och	  fetare	  stil	  
	  
Ingressen	  i	  en	  artikel	  svarar	  på	  några	  av	  frågorna:	  Vem?	  Vad?	  Var?	  När?	  Hur?	  Varför?	  

Innehåll 
Där	  ska	  du	  berätta	  	  
-‐ vad	  som	  hänt,	  	  
-‐ när	  det	  hände	  
-‐ var	  det	  hände	  
-‐ vem	  som	  gjort,	  gärna	  ha	  en	  person	  som	  vittnar	  om	  det	  de	  varit	  med	  om.	  	  
-‐ hur	  det	  gick	  till	  	  
-‐ och	  varför?	  (orsaker,	  konsekvenser	  och/eller	  vad	  som	  förväntas	  hände)	  
	  
Får	  inte	  skriva	  i	  ”jag”	  form	  utan	  använd	  –	  han,	  hon,	  dom	  och	  vittnens	  ska	  gärna	  skrivas	  
ut	  med	  namn	  och	  funktion/yrke	  (polis,	  domare,	  tekniker).	  	  	  
	  
Inte	  bra:	   Jag	  tyckte	  det	  var	  hemskt	  att	  den	  fula	  gubben	  slog	  ihjäl	  honom.	  	  
Bättre	   	  Det	  brutala	  mordet	  utfördes	  av	  Hamlet,	  som	  utan	  nåd…”	  
	  
Använd	  dåtid	  och	  passiv	  form.	  Använd	  någon	  form	  av	  ”bli”	  eller	  sätter	  ”s”	  på	  verbet.	  
	  

Han	  hittades	  död.	  	  Han	  blev	  slagen.	  De	  slogs	  med	  värjor.	  Ofelia	  blev	  ett	  offer.	  	  	  	  
	  
Tänk	  på	  att	  beskriva	  platser,	  tid	  och	  detaljer.	  Det	  gör	  tidningsartikeln	  mer	  trovärdig.	  	  
	  
Det	  någon	  sagt	  börjar	  på	  ny	  rad	  och	  ska	  ha	  pratminus	  eller	  citationstecken.	  	  
-‐ Det	  är	  fruktansvärt,	  säger	  Hamlets	  goda	  vän	  Horatius,	  om	  mordet	  på	  Ofelias	  far.	   


