
 

1. Ha en stark inledning 

Svara på de journalistiska frågorna vem, vad, var, när, varför och hur. Väck läsarens 

uppmärksamhet genom att kort men effektivt ge en sammanfattning av den sporthändelse du 

har sett.  

Ingressen får gärna betona en intressant eller viktig sida av handlingen, medan du redogör 

för resten av handlingen i brödtexten. 

 

2. Skriv klart och koncist 

Längre sportartiklar i tidskrifter kan vara mer litterära till sin stil och bli närmast poetiska och 

innehålla metaforiskt språk. På sportsidorna i dagstidningar är det oftast en mer koncis stil, 

även om de artiklarna också innehåller kontext, metaforer och sportterminologi. Ändå håller 

de sig ofta till saken utan att gå in alldeles för långt i t.ex. spelarnas bakgrund och 

skribenterna håller sig mestadels till ett vardagligare ordförråd. 

 

3. Känn till sammanhanget/kontexten 

Du måste vara bekant med sammanhanget, t.ex. känna till spelare, sportens regler, aktuella 

händelser osv.   

 

4. Referera den huvudsakliga handlingen 

Ge läsaren den grundläggande kronologin för sportevenemanget: början, mitten och slutet. 

Skriv också detaljer om de huvudsakliga händelserna: vändpunkter, misstag, spännande 

inslag. Sportartikeln påminner om ett direktsänt referat, men eftersom du skriver efteråt har 

du möjlighet att skriva mera ekonomiskt, t.ex. ”Skottet visade sig bli dödsstöten för...” För att 

kunna återge matchen för dina läsare på ett sådant sätt att de kan måla upp en mental bild 

av hur det såg ut, gäller det för dig att vara väldigt uppmärksam under själva matchens gång 

och anteckna noggrant. 

 

5. Använd citat / repliker 

Passa på och intervjua någon efter matchen eller se om det finns ett skilt informationstillfälle 

för pressen som du kan delta i. Texten blir mera levande om själva spelarna/idrottarna också 

får uttala sig genom repliker. 

 

6. Kontrollera fakta 

Var noga med att kontrollera fakta och statistik som du tar med i din artikel. 
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