
 

 

 
 

 

SJANGER
DRØFTENDE ARTIKKEL

En drø'ende ar*kkel er en tekst som informerer om en sak og drø'er en påstand. Å drø'e vil 
si å bruke saklige argumenter og diskutere med seg selv eller andre.

Argument
Det er ikke (lstrekkelig å gjøre rede for hva andre sier om temaet du skal drø8e. Du må selv 
finne argumenter som du mener taler for eller mot påstanden du drø8er. Poenget er altså å se en 
sak fra flere sider. Gjennom drø8inga kan du komme fram (l en konklusjon.

Et argument er et utsagn som brukes for å støAe eller svekke en påstand. Gjennom drø8inga har 
du anledning (l å vise i hvilken grad du kan tenke selvstendig. 

Når du drø8er, holder du følelsene dine for deg selv. Tomt prat og appeller unngår du. Du må 
holde deg (l saken du diskuterer. Momentene du velger å ta med i drø8inga, skal være vik(ge og 
ha noe med temaet å gjøre.  

Overskri'
Overskri8en i en drø8ende ar(kkel er inngangen (l teksten. Den kan avgjøre om ar(kkelen blir 
lest eller overseA. 

TiAelen kan for eksempel gi informasjon om hva ar(kkelen handler om, skape oppmerksomhet, 
nysgjerrighet og si noe om fordelen med å lese teksten.

Spørsmål
Påstanden du skal diskutere, kan være formulert som et spørsmål, og deAe kan du bruke som 
overskri8 på ar(kkelen din. Når du gjør det på denne måten, trenger du ikke røpe konklusjonen 
før i sluAen av teksten. Eksempel på overskri8:Bør unge menn vente *l de er 23 år med å få 
lappen?

Spissformulering
En påstand kan også være en spissformulering som henger sammen med konklusjonen din. Velger 
du denne løsningen, tenker du som i en nyhetsar(kkel, det vik(gste kommer først. Slik kan du 
lokke moAakere (l å lese teksten din. Eksempel på overskri8: Unge menn bør vente med å få 
lappen *l de er 23 år
Det er vanlig å sløyfe punktum i overskri8er.



 

 

 
 

SJANGER
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Innledning
Innledningen bør, sammen med 01elen, fortelle leseren hva den drø7ende ar0kkelen handler om. 
I innledningen kan du kort informere om bakgrunnen for at du s0ller de1e spørsmålet. Et annet 
alterna0v er å røpe konklusjonen i innledningen.

Hoveddel
I hoveddelen av teksten drø7er du påstanden du har ta1 med i innledninga. Å drø7e vil si å 
bruke saklige argumenter og diskutere med seg selv eller andre.

Argumentene du bruker når du drø7er, står sterkt dersom de både er rik0ge og vik0ge. Vi 
anbefaler at du nevner de vik0gste argumentene først.

Fra Vær varsom-plakaten: «Det er god presseskikk å oppgi ki lden når opplysninger er hentet fra 
andre medier.»

Bruk argumenter som taler både for og mot. Det er også fint om du selv trekker inn momenter 
som kan stø1e opp under eller svekke hovedpåstanden. 

Konklusjonen
I konklusjonen oppsummerer du drø7inga.

Deloverskri2er
Deloverskri7er deler opp ar0kkelen sl ik at det blir enklere å lese. En deloverskri7 forteller l i1 om 
hva man kan finne i den neste tekstdelen. Den bør pirre nysgjerrigheten slik at leseren velger å 
lese hele ar0kkelen.

Ordvalg
Når du drø7er, kan du gjerne bruke noen av ordene og u1rykkene nedenfor.

Markere disposisjon :  først, for det første, for det andre, videre, på den ene siden, på den andre 
siden, avslutningsvis, som en konklusjon

Vise tankegang :  altså, ne?opp, bare, vel, jo, også, òg, for øvrig, dessuten, sikkert, l ikevel, visst, 
ikke, snarere, slik, heller, ellers, så, på denne måten, i  den forbindelse

Vise Cl eksempler :  for eksempel, i  Cllegg, i  Cllegg Cl, dessuten, samCdig, på denne måten, 
derfor, l ikevel, altså, dessuten, for, så, dermed, selv om, forresten

Språklige dempere :  trolig, kanskje, av og Cl, sannsynligvis, iblant, noen, enkelte ganger
(Språklige dempere hjelper deg med å ikke skrive mer enn det du har dekning for.)

Språklige forsterkere :  allCd, uten tvil,  absolu?, helt sikkert, aldri,  alle
(Vær forsik0g med å ta munnen for full når du drø7er!)

Tekstbindingsord :  at, som, hva, hvor, hvordan, fordi, siden, e?ersom, når, da, enda, selv om, 
om, for at, slik at, hvis, dersom, viss, i  Clfelle, mens, så, samme, dess mer .. .  dess, jo . . .  jo, men, 
tvert imot, derimot, Cl tross for, eller, e?erpå, òg

Innlede leddsetninger :  at, som, hva, hvor, hvordan, fordi, siden, e?ersom, når, da, enda, selv 
om, om, for at, slik at, hvis, dersom, viss, mens, så, dess mer .. .  dess, jo . . .  jo, Cl tross for


