
Om å skrive leserinnlegg/ debattinnlegg: 

Det finnes rundt 200 aviser i Norge. De fleste av dem, samt mange blader og nettsteder, gir 

deg mulighet for å skrive leserinnlegg. De oppgir som regel sine vilkår for lengde og 

utforming. Her et eksempel fra Akershus Amtstidende:  

            Debatt i Amta.  

                Velkommen med ditt bidrag til debattsiden. Send leserinnlegg på epost 

til:         leserinnlegg@amta.no.      Redaksjonen må alltid ha fullt navn og adresse på innsenderen. Skriv kort og 

konsist og helst under     2.000 tegn medregnet mellomrom. Leserbrev på mer enn4.500 tegn avvises. Vi 

forbeholder oss rette          til å forkorte innlegget ditt. 

Flere nettsteder gir deg råd og tips til utforming. Her noen viktige: 

 Klar og tidlig fokus: Et leserinnlegg skal handle om én sak, og det må ikke være for 

langt. Teksten bør ha litt "trøkk", du skal skrive personlig, sette ting på spissen og ta et 

klart standpunkt. Men du må likevel huske å omtale andre med respekt. Bruk gjerne 

enkelt språk. 

 Et innlegg bør ha en fengende overskrift som gir lyst til å lese videre. Overskriften 

kan være et spørsmål som du tar opp og svarer på i teksten. En annen mulighet er at du 

gjør klart hva du mener allerede i overskriften og deretter begrunner meningen din. 

 Innledning: Begynn innlegget ditt med å presentere saken for leseren. Dersom du 

svarer på et innlegg fra en annen person, må du vise til denne teksten. Du nevner kort 

hva den handler om, og skriver deretter hva du selv mener. 

 Hoveddel: Velg ut de to–tre punkter som du synes er viktigst. Ta stilling, og 

konsentrer deg om argumenter som støtter opp under det du mener.  

 Avslutning: Du kan avslutte et innlegg på flere måter. Hvis du har stilt et spørsmål i 

overskriften, bør du i avslutningen komme med svaret ditt. Ellers kan du for eksempel 

gjenta hva du mener om saken, du kan komme med en oppfordring til leserne eller du 

kan stille et spørsmål. Signér ditt innlegg. 

Teksten ovenfor har som eksempel 1892 tegn med mellomrom, en passe lengde for et 

leserinnlegg). Du finner et eksempel på et noe lengre leserinnlegg om Klimavalg 2013 (2450 

tegn med mellomrom) i en egen fil på nettsiden.  
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