Att skriva en nyhet
När du skriver en nyhetstext som ska publiceras på webben gäller
det att tänka på hur orden och bilderna kommer att se ut på en
skärm.
Du kan dela upp texten i tre olika delar:
1. Börja med det som är huvudpoängen med din nyhet. Vad är
det du vill säga? Om du är osäker, berätta om din nyhet för
en vän. Vad är det första du berättar? – där har du oftast
huvudpoängen!

Rubriken i en nyhetstext
är a och o. Tänk på att
den ska sammanfatta
innehållet i texten och
locka till läsning.
Försök vara kort och
koncis när du skriver
rubrik. Avslöja något
men inte allt!
Försök framkalla ett
behov hos läsaren att
klicka sig vidare för att
läsa mera.

Ingressen är inledningen på en text och bör alltid finnas med. Även
den här ska vara kort och slagkraftig.
Tänk på att en del läsare bara orkar med rubriken och ingressen så
det kan vara bra att få in några huvudpoänger redan här. Finns det
en konflikt i din nyhet, ta upp den i ingressen!
En bra ingress är kort och rapp och ”drar in” läsaren i texten. Undvik
onödiga ord och skriv aktivt som i exemplet ovan ”… vårdprogram är
bäst”, ”hemligheten ligger i…”.

Försök använd aktiva
verb i rak ordföljd hellre
än passiva krångliga
meningar. Var specifik
och använd bestämd
form på ord.
Till exempel: ”Yle
Nyhetsskolan avslöjar
scoop” hellre än
”Uppseendeväckande
nyheter tas fram inom
mediefostransprojekt”

2. Fortsätt med intervjuerna och mera fakta. Plocka fram de
bästa svaren och citera ordagrant om du tycker att någon har
formulerat sig bra eller har en extra viktig poäng. I mitten av
en text kan man presentera olika åsikter kring nyheten.

Mellanrubriker som
gör innehållet
mer
överskådligt
och
strukturerat.
Porträttbilder är bra
för att läsaren ska få
bättre ”kontakt” med
texten. Har man
många intervjuade
hjälper porträttbilder
också läsaren med
att hänga med.

Pratminus för
direkta citat.
Skriv ut hela
namnet vid
första
referatet eller
citatet, sen
räcker det
med
efternamnet.
Kom ihåg att
citat måste
vara korrekta.
Man får inte
lägga ord i
mun på de
intervjuade.
Bäst refererar man genom
att bara skriva ”, säger
Matintupa”. Har man bara en
intervju räcker det att skriva
ut namnet en gång.
Undvik att förstärka eller
förvränga folks uttalande
genom att skriva till exempel
”, säger Matintupa upprört”.

Tips!
Har du mycket information
som blir tungläst i själva
brödtexten kan det passa
med en faktaruta. Den kan
innehålla en punktlista med
kortfattad information eller
bakgrund.

3. I slutet av en nyhetstext kan det vara bra att presentera en
slutpoäng, något du vill att läsaren ska ta med sig.

Tänk på att disponera
texten väl. I det här exemplet
har man byggt upp texten
med hjälp av mellanrubriker.
Först börjar man med själva
nyheten (upplägget på
studierna gör att takten är
god) sen presenterar man
några exempel som backar
upp påståendet.
Vidare går man in på hur
studerandena själva upplever
det och man har intervjuat
folk som kan komma med
mera information.
Mot slutet av texten ger man
mer information om praktik
och jobbmöjligheter samt
framtidsutsikter som en bra
avslutning för att knyta ihop
paketet.

Tips!
Skriv korta stycken när du
skriver för webben, några
meningar räcker. Det blir
luftigare och behagligare för
ögat då.

När du skriver en nyhet finns det några speciellt viktiga aspekter
som du bör tänka på. Försök vara:
1. Tydlig
Använd ett enkelt språk. Undvik krångliga och långa ord. Var
tydlig och tänk på vem som ska läsa din text.

2. Kortfattad

Håll dig till det viktiga istället för att fylla texten med för
mycket information. En för lång text kan bli tråkig och
läsaren tappar i värsta fall intresset.

3. Korrekt

Dubblekolla alltid dina fakta. För att vara trovärdig måste du
ange vilka källor du har använt dig av, varifrån har du tagit
informationen?
Var också noggrann med stavning och grammatik. Se till att
du skriver ut rätt namn på dem du intervjuat och var de
studerar/jobbar/bor och så vidare.

Som reporter för nyhetsskolan ska du skriva under med ditt
namn och skolan du går i.

Länk till artikeln i exemplet:
http://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/25/vardstuderande-pa-novia-snabbast-isvenskfinland

