NYHEDER & MEDIER
INFORMATIONS-GENRER forskellige slags artikler
En journalist skriver / fortæller om fakta, hændelser, tilstande.
Han refererer sine kilders oplysninger og meninger.
Der er forskellige slags artikler, journalisten kan skrive:
- Nyheder – aktuelt stof. En begivenhed, der er sket indenfor 24 timer
- Baggrund – en uddybelse af en nyhedshistorie. Her får man flere oplysninger end i
nyhedshistorien.

- Interview – en samtale med en kilde, som journalisten bruger til at skrive en artikel
om kildens viden og meninger om et emne.

- Case – en historie om en person, der er berørt af den historie man skriver om.
Personen fortæller om en situation i sit liv, som illustrerer det overordnede emne.
Journalisten fortæller historien videre til læseren.

- Reportage – Reportagen er lidt ligesom en case. Her er det bare journalisten selv,
der oplever og fortæller direkte videre til læseren. Reportagen beskriver et sted eller en
begivenhed. Journalisten skal være god til at beskrive; lugt, lyd, farver, lys og stemninger.
Læseren er en flue på væggen.

- Feature – I featureartiklen får en bred beskrivelse af mennesker i et miljø eller et miljø
med mennesker. F.eks. ”Hvordan er det at vokse op på Vesterbro?” Den kan også være
aktuel som f.eks. ”Hvordan er det at være dansk soldat i Irak”.

NYHEDER & MEDIER
Artiklens udstyr
Når vi læser en avis, kigger vi hen over siderne, lader vores øjne fange af
RUBRIKKERNE (overskrifterne). Der er måske også en UNDERRUBRIK (altså en
underoverskrift) Her kan man læse artiklens VINKEL. Den skulle gerne give
læseren lyst til at læse videre. Hvis rubrikken er interessant, læser man sikkert
også MANCHETTEN, den lille tekst under rubrikken, som for det meste er sat med
fed skrift. Under manchetten finder du en BYLINE, som fortæller hvem artiklens
forfatter er. Hvis man så skulle have fået lyst til at læse hele artiklen, går man i
gang med BRØDTEKSTEN, den egentlige tekst. Det vigtigste kommer hele tiden
først. Brødteksten kan være inddelt i afsnit. Hvert afsnit har en MELLEMRUBRIK
altså en overskrift til hvert afsnit. Måske har artiklen et BILLEDE eller en
ILLUSTRATION (en tegning o.lign) Billederne har næsten altid en BILLEDTEKST, en
kort tekst, som fortæller lidt om baggrunden for billedet. Billedteksten bliver som
regel altid læst før artiklen, så billedteksten skal være god.
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INTERVIEW
Interviewet er din direkte kontakt til KILDEN (den person, du
interviewer) . Her får du informationer, som du kan bygge din
artikel op på.
ØVELSE:
• Find en makker, du ikke kender så godt.
• Hver for sig skriver I tre ting, som interesserer jer. Giv din makker
et stykke papir med emnerne skrevet på.
• Din makker vælger nu et af de tre emner, du har skrevet. Dette
emne skal han/hun interviewe dig om.
• Nu skal I hver især forberede et interview omkring netop det emne,
I har fået fra jeres makker / kilde.
• I har hver 5-10 minutter til at tænke over, hvad I gerne vil vide om
netop det emne. Lav 5 spørgsmål
• Herefter har i 5-10 minutter til at stille hinanden spørgsmålene og
tage noter til svarene.
• Til sidst skriver I hver en artikel om jeres kilde og hans/hendes
interesse.
• Byg artiklen op med en RUBRIK (overskrift) en MANCHET (den
korte tekst med fed skrift under overskriften) og en BRØDTEKST
som er selve teksten. I brødteksten skal du omformulere det, din
kilde har fortalt dig. Noget af det må du også gerne skrive direkte
som et CITAT.
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INTERVIEWETS GYLDNE REGLER
• Stil korte og præcise spørgsmål og kun et ad gangen.
• Brug hv-spørgsmål
• Vær ikke tilfreds med et ja- og nej-svar. Bed din KILDE om at
uddybe
• Undgå at stille spørgsmål om noget, du kender svaret på i
forvejen.
• Vær ikke bange for pauser.
• Undgå at dine egne holdning om emnet fremgår af dine
spørgsmål. Det er ikke din mening, der skal skrives om, men
din KILDEs.
• Vær venlig overfor den du interviewer.
• Tal tydeligt og klart.

