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Sportens språk
Ett vildvuxet bildspråk med värdeladdade ord ger referatet en speciell karaktär. Verb i aktiv form
förekommer flitigt, klichéer som "bollen är rund" och talspråk och slang är lätta att hitta. Närbilder
med fart och fläkt och starka känslouttryck understryker intensiteten i texterna.
Här är flera övningar utifrån tidningens sportartiklar. Gör en undersökning
Granska din tidnings sportsidor under en vecka, både text och bild.

 Hur många sporter refereras?
 Vilket utrymme får olika sporter?
 Viket utrymmer får ungdomsidrott i jämförelse med senioridrott? Eller damidrott i jämförelse med

herridrott?

 Redovisa dina iakttagelser med hjälp av exempel och/eller diagram.

 Diskutera resultatet i klassen och kontakta sportredaktionen om ni har synpunkter.

Fakta och åsikter
Välj en sportartikel som intresserar dig och studera hur reportern varvar fakta med egna synpunkter.

 Vilken helhetsbild ger reportaget? Tycker andra referenter likadant?
 Vilka för/nackdelar finns med att skribenten färgar reportaget tydligt?

Analysera språket
Läs och markera i artikeln:

 fackuttryck
 värdeladdade ord
 ordglädje
 bildspråk/smeknamn
 actionuttryck

Granska också:

 meningslängden
 antal citat

Ser det likadant ut i alla sportreportage eller finns skillnader?

 Välj en sportgren som du är intresserad av eller nyfiken på. Leta i olika artiklar efter ord och uttryck
som är speciella för den sporten. Gör en särskild ordlista med förklaringar.

 Leta efter ord som beskriver seger respektive förlust. Hur har skribenten använt orden för att ge en
tydlig bild av resultatet? Hur påverkas du som läsare? Hur tror du att idrottsmannen uppfattar
beskrivningen?

 Leta efter så många ord och uttryck som möjligt som beskriver ett mål. Vad säger orden om hur
målet gick till?

 Många ord för sportgrenar, redskap, regler m.m. kommer från främmande språk. Leta sådan
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exempel och försök hitta svenska synonymer till dem.

 Leta exempel på språkbruk i sportartiklar som man knappast finner i annan nyhetsjournalisistik. Byt
ut mot synonymer och se vad som händer med språket.

 Lek med texter. Skriv om en nyhetstext i samma stil som ett sportreferat. Använd mustiga
formuleringar, starka känslouttryck och "inneord". 
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