
 

 

 
 

 

SJANGER
DEBATTARTIKKEL

En deba(ar*kkel er en kort tekst som gir informasjon, og som argumenterer for et syn i en sak. Han kan 
også avsanne påstander og argument andre har kommet med.

Overskri?
Overskri)en er inngangen -l teksten. Den kan skape oppmerksomhet, nysgjerrighet, si noe om hvem som er 
målgruppe for teksten eller vise fordelen med å lese ham. En overskri) kan være en appell – en oppfordring, 
et spørsmål, stedsnavn, påstand, bokstavrim, ordlek og bruk av de personlige pronomenene du og deg.

Innledning
Innledningen bør, sammen med -Celen, fortelle leseren hva debaCar-kkelen handler om. DebaCar-kkelen din 
kan være starten på en diskusjon. Før du skriver meningen din, bør du fortelle hva saken handler om. En 
skribent kan også ta utgangspunkt i en meningsytring en annen har kommet med, og ha et annet syn. DeCe 
kan gjøres ved kort å referere hovedinnholdet, for dereCer å skrive meningen sin og grunngi denne i 
hoveddelen.

Hoveddelen
I hoveddelen utdyper og grunngir du meningen din. Argumentene bør være holdbare, det vil si at det du 
skriver, er sant, sannsynlig eller rimelig. I -llegg må argumentene ha noe med saken å gjøre, og de bør stå seg 
godt i forhold -l motargument. I retorikken/argumentasjonen kan man benyCe direkte og indirekte 
argumentasjon, fornu), følelser, flertallsargumentasjon og ekspertargument. I en debaCar-kkel kan du også 
drø)e et spørsmål. DeCe er særlig aktuelt når du vil -lbakevise noe en annen har skrevet.

Avslutning og underskri?er
Avslutningen kan henge sammen med innledningen. Du kan også avrunde innlegget med en appell (en sterk 
oppfordring). Kanskje har du spart et vik-g argument -l sluC. Under teksten skriver du navnet diC. Du kan 
være anonym
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Deloverskri*er
Deloverskri+er deler opp ar/kkelen slik at han blir enklere å lese. En deloverskri+ forteller li8 om hva man kan 
finne i den neste tekstdelen. Hun bør pirre nysgjerrigheten slik at leseren velger å lese hele teksten. Legg merker 
/l at det er vanlig å sløyfe punktum e8er deloverskri+er.

Ordvalg
I en deba8ar/kkel kan du /llate deg å være engasjert og subjek/v. Det er likevel en god regel å velge ord og 
u8rykk som tjener saken du er oppta8 av. Det første du bør tenke på, er hvem mo8akerne er. Ordlegg deg slik at 
de forstår deg. Legg vekt på ordvariasjon, det kan gjøre språket bedre. Posi/ve ladene ord kaller vi plussord (slår 
fast, imponerer, viser stor evne 1l, er på høyde med, er klok, avslører krea1vitet, viser gode holdninger, røper 
velvilje for, har et avslappet forhold 1l, demokra1er, frihet, fornu:ig, moderne, samarbeider, human, 
samarbeidsregjeringen). Minusord (sutrer over, klager over, påstår feilak1g, gir u<rykk for misunning, hevder 
hardnakkede, viser mis1llit 1l, har vonde hensikter, farer med løgn, viser liten vilje 1l, viser manglende 
innleveving, er tafa<, følger dårlig med i 1men, sover i 1men, er lite oppdatert, viser uvilje mot, sjokkerer, er 
uforstandig, overgrep, fundamentalisme, terror, latskap, handlingslammede, kaoskamé-ratene)har en nega/v 
klang, mens nullord (skriv, mener, tar 1l orde for, antyder, sier, viser 1l at, ytrer, gir et hint om, foreslår, 
regjeringen, Stor1nget, poli1et, bilen, jentene, elevene, gu<ene) er mer nøytrale.


