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Innehåll
Rubrik 

Åsikt 

2-3 argument 

Motargument 

Fakta och 
exempel 

Förslag 

Avslutning och 
signatur



Rubrik
Kort  

Inga skiljetecken (punkt, kommatecken osv.) 

Locka läsare 

Tala om vad det kommer att handla om 

Väcka känslor



Åsikt

Berätta din åsikt tidigt. 

Beskriv problemet 

Ge bakgrund 

Se till att faktan stämmer!



Argument

2-3 argument 

Börja med det näst bästa, avsluta med 
det bästa (2-3-1) 

Förklara/försvara varför du tycker som 
du tycker



Motargument

Vad kan andra tycka? (Andra sidan) 

En del säger... 

Andra tycker...  

Bemöt motargumentet



Fakta och exempel

Fler faktaexempel i debattartikeln än i 
insändaren 

Undvik personangrepp 

Gärna aktuella ämnen 

Överdriv vid behov, men var trovärdig



Upprepa åsikt + förslag

Upprepa din åsikt för att göra det 
tydligt för läsaren vad du tycker + visa 
att du är engagerad 

Ge förslag på hur problemet kan lösas 
och vem/vilka som kan lösa det



Olika sätt att avsluta
Kort sammanfattning 

Upprepa din åsikt 

Problemlösning 

Ditt bästa argument 

Uppmaning/Retorisk fråga



Signatur

Ditt namn 

Ett påhittat namn 

Något som understryker det du vill 
säga: en kattälskare, en omtänksam 
person, en orolig vän



Skillnader  
debattartikel & 

insändare



Insändare
Kortare text 

Skriven av en privatperson, tidningens läsare 

Syfte: uttrycka åsikter, väcka debatt, vädja till andra, 
ge förslag, övertyga 

Ofta något som gäller den egna staden eller det egna 
samhället 

Ofta vardagligt språk



Mall för insändare
Rubrik 

Inledning där ämnet och åsikten presenteras 

Argument för åsikten 

Avslutning 

Signatur



Debattartikel
Längre text än insändaren 

Mer fakta i dina argument (statistik, 
forskning, exempel, ev. egna erfarenheter) 

Bakgrundsinformation (fakta eller varför du 
har valt ämnet) 

Signeras med namn och ev. yrke



Debattartikel
Innehåll: Rubrik, ingress, inledning, 
fördjupning, avslutning med uppmaning 

Sakligt språk (verklighetsförankrat, sant, 
realistiskt, objektivt, pålitligt) 

Formellt språk, inga emojier! 

Hänvisa till källor



Mall för debattartikel
Rubrik 

Inledning där tesen presenteras 

Bakgrund till tesen, åsikten eller frågan 

3 argument 

Bemötande av motargument 

Avslutning



Frågor?



Uppgifter

A. Skriv en debattartikel för eller emot att äta kött. 

B. Skriv en insändare om att hundägare borde 
plocka upp efter sina hundar. 

C. Skriv en debattartikel om att ta bort 
åldersgränser på biofilmer. 

D. Skriv en insändare om valfritt ämne. 



Tänk på

Ha en passande rubrik 

Ta ställning och ge argument 

Avsluta med en signatur 

Hänvisa till källor som du använder


