
<< overskrift< 

Slik lager du en reportasje om en Paaskidag 
 

<< ingress<< 

Dette er en enkel mal: Et hovedbilde, en artikkel og tre korte intervjuer med 

bilde.  

 
 

<<< signatur (ditt navn)<<< 

 

En avisside er alltid en visuell opplevelse. Teksten (artikkelen), tittelen, bildene og andre 

elementer skal fange leserens oppmerksomhet.   

Artikkelen skal ha en lengde på 2000 – 3500 tegn med mellomrom. 

Øverst på side skal vi ha et stort bilde. Ta mange bilder og velg ut det artigste og fineste bildet 

du har. Det er det bildet som forteller mest mulig om Paaskidagen i …. (din kommune). 

 

<<mellomtittel<< 

Bildetekst 

Husk å skrive bildetekst! Er det mennesker i bildet, husk å skrive opp navnene. 

En god bildetekst forklarer bildet på en kortfattet måte, slik at leseren virkelig ser det. En 

bildetekst kan gi eksta informasjon eller være en oppsummering av artikkelen.  

Les mer om bildetekst. http://no.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Bildetekst 

 

<<<mellomtittel<<<  

Hovedartikkel 

I hovedartikkelen forteller du hva som skjer og hvor det skjer.  Få fram stemningen og 

opplevelsen! Få leseren til å føle at hun/han er til stede. 

Er det noe som er spesielt og interessant, skriv om det.  

Er det noen som sier noe viktig, skriv det opp som en sitat. 

– En sitat gir også rytme til en artikkel, sier redaktør Liisa Koivulehto. 

Hovedartikkelen kan ha en lengde på 2000-3500 tegn med mellomrom. 

Skriv kort og levende! Verden er full av unødvendige ord.  

 

<<< mellomtittel<<< 

Overskrift, ingress, mellomtittel…? 

Du må gjerne lage forslag til overskrift. Er den god, går den rett inn. Redaksjonen kan også 

finne en annen overskrift.  

En ingress (fra italiensk: ’inngangen’) er en oppsummering av artikkelen som skal motivere 

leseren til å lese hele saken. 

Mellomtitlene deler artikkelen i passe stykker slik at den blir lettere å lese. En god overskrift 

eller mellomtittel forteller leseren hva teksten handler om. 

 

<<mellomtittel<< 

Tre intervjuer 

Vi skal også ha tre intervjuer av mennesker som deltar: Bilde  + tekst (300-400 tegn ) 

– Hvorfor er du her? Har du kvensk familiebakgrunn  - eventuelt hva slags? 

– Hva syns du om Paaskidagen i ……. (din kommune)? Hvorfor? 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Hjelp:Bildetekst


<<mellomtittel<< 

Det tekniske 

Bruk et ordentlig kamera og sjekk at bildestørrelsen er på L eller M. Bildene skal ha være 

minst 4-5 MB store. (S passer til nett, men ikke til å trykkes i en avis.) 

Du trenger ikke å behandle bildene – det tar typograf Tore seg av. 

Send bildene som vedlegg i e-posten i opprinnelig størrelse – ikke la e-postprogrammet gjøre 

bildene mindre! 

Skriv saken på Word eller annen tekstbehandlingsprogram uten noe formatering.  Det eneste 

du kan gjøre er fet skrift i mellomtitlene eller litt større font (bokstavstørrelse) i tittel og 

ingress. 

 

************************** 

 

Dette skal du altså sende: 
• TEKST: hovedartikkel (2000-3500 tegn med mellomrom) med overskrift (forslag), ingress 

og mellomtitler 

• TEKST: tre intervjuer (400-500 tegn pr stk) 

• TEKST: bildetekst til hovedbilde  

• hovedbilde  

• tre bilder av folk du har intervjuet 

 

Redaksjonens adresse: liisa@ruijan-kaiku.no 
 

Har du noe å spørre? Ring redaktør Liisa på tlf. 982 60 562! 
 


