
Exempel på debattinlägg med betyget Godkänt  
Ur provet Oss emellan, vt 2010 
Denna instruktion var elevens utgångspunkt: 

B1 I nöd och lust 
I jämförelse med andra länder har Sverige i förhållande till folkmängden ett mycket högt antal 
skilsmässor. Under mitten av 60-talet började gifta par i större utsträckning att skilja sig, och under de 
senaste 30 åren har det årliga antalet skilsmässor legat på cirka 20 000. 

På diskussionsforumet www.newsmill.se pågår en debatt om konsekvenser av skilsmässor, och 
allmänheten uppmanas att delta. Journalisten och författaren Cecilia Gyllenhammar har skrivit ett 
uppmärksammat inlägg och du bestämmer dig för att delta i debatten. 

■ Skriv ditt debattinlägg. Presentera din syn på äktenskap och skilsmässor. Kommentera 
Gyllenhammars åsikter och diskutera positiva och negativa konsekvenser av skilsmässor. 

Rubrik: I nöd och lust  

Bedömningsskala: IG–MVG 

 

Så här såg elevens text ut: 
 
I nöd och lust 
 
När det gäller äktenskap och skilsmässor har min syn inte varit den lika när jag gick i småskolan som nu när jag är 17 
år.  

Jag minns att när jag gick på mellanstadiet i 4B så var drygt hälften av mina klasskamrater skilsmässobarn. Själv 
tyckte jag att det var konstigt att det var så många föräldrar som var skilda och jag tyckte synd om mina kamrater 
som fick nya styvföräldrar. 

Under åren har jag förstått mer vad en skilsmässa innebär och konsekvenserna. Mina närmaste vänner tycker att 
det har varit en grej att vänja sig med medan andra har tycket att det varit påfrestande och förvirrande när deras 
föräldrar lämnat varandra, att de går från att bo i ett hem till att bo varannan vecka i två, när de får träffa deras 
pappa var tredje helg. 

Jag tycker att Cecilia Gyllenhammars värderingar om skilsmässor och äktenskap har vissa brister. Hon verkar 
själv inte vara ett skilsmässobarn med tanke på hennes syn om hur barnen har det, utan för henne verkar det räcka 
med att ge barnen en kram och genom den kommer barnet känna sig så pass älskad att det inte spelar någon roll hur 
många gånger mamma gifter om sig. Cecilia skriver att ”livet är så kort, njut av det, NU och våga!”. Varför inte låta 
saker ta sin tid? 

När vi pratar om barnens uppväxt så ska den vara trygg och de ska få mycket kärlek men jag tror inte att barnen 
känner sig trygga av att kastas från mamma till pappa och tillbaka och de borde känna sig ännu mindre trygga om 
föräldrarna skils som ovänner. 

Om ett barn får en styvmamma eller en styvpappa och fäster sig vid den personen kan det också bli en jobbig 
grej om det blir ännu en skilsmässa. Det är inte en självklarhet att barnen får stanna kvar hos en styvpappa som hos 
den riktiga pappan, att de ens kommer att få träffas alls. Speciellt inte när barnen är små. 

Det som är omodernt är att gifta sig. Även om vi tror att det är bästa sättet, att tro på äktenskapet, ska vi ändå ha 
respekt för vårat eget kött och blod, våra egna barn som påverkas mer än vi tror. 

När Cecilia kommer till slut och skriver ”jag vill ha mycket sex långt upp i åldern så att mina barn också vågar 
älska” så förstår jag inte vad det har med rubriken att göra som lyder: ”Svenskarna borde skilja sig mycket oftare”. 
Om hon nu är gift och håller sig till en person borde inte hon få mindre sex och jag tror inte att hennes barn inte lär 
sig älska om de inte får ”härlig kärlek” för att citera Cecilia.  



Som ett exempel på en skilsmässa kan jag ta min mamma vars pappa inte var med under uppväxten. Fast än han 
inte visade härlig kärlek eller när han inte hörde av sig på födelsedagar så har min mamma fått lära sig att älska. Hon 
pratar ibland om hur glad hon är att min, och mina systrars, pappa alltid ställer upp och finns där. 

Barnen har minst lika starka känslor som vuxna och vi borde engagera oss mer i deras känslor. Det är inte 
barnen som avgör om deras föräldrar ska inleda ett äktenskap eller bestämmer om de ska skiljas och framförallt, skilj 
inte barnen från deras föräldrar om det inte är nödvändigt. Jag har sett baksidorna av ett krossat äktenskap. 

 

Beskrivning av uppgiften: 
Enligt instruktionen ska eleven skriva ett debattinlägg om konsekvenser av skilsmässor. Inlägget ska 
publiceras på ett nätbaserat debattforum där författaren Cecilia Gyllenhammar redan skrivit en 
uppmärksammad text. Denna ska eleven använda och kommentera. 

I debattinlägget ska eleven presentera sin syn på äktenskap och skilsmässor. Det betyder att hon ska 
framföra sin åsikt. Eleven måste också använda Gyllenhammars inlägg och kommentera det. För att 
kommentarerna ska vara begripliga för läsaren bör även innehållet i Gyllenhammars text vara redovisad. I 
lösningen ska dessutom ingå en diskussion om både positiva och negativa konsekvenser av skilsmässor. 
Eleven kan alltså ha en klar uppfattning i frågan men måste kunna väva in andra aspekter i sin diskussion. 
I argumenterande texter är det alltid en styrka att bemöta tänkbara motargument. Uppmaningarna i 
instruktionen skrivs också i analysen med fet stil. 

 

Så här har bedömarna resonerat: 

Helhetsbedömning: Eleven som har skrivit detta debattinlägg läser kursen Svenska B och inlägget skulle 
kunna publiceras efter viss bearbetning. Instruktionens tre led ingår i lösningen, och texten från texthäftet 
redovisas på ett rättvisande sätt. 

Innehåll och textanvändning: Eleven presenterar sin syn på äktenskap och skilsmässor genom att 
förklara att den har förändrats från det att hon var liten. Hon skriver inte hur men meddelar att hon nu 
som 17-åring förstår mer av vad en skilsmässa innebär och vilka konsekvenserna blir. Som hastigast 
nämner hon ett par negativa konsekvenser som hennes vänner upplevt efter deras föräldrars separation. 

Därefter kommenterar eleven Cecilia Gyllenhammars åsikter som hon också ifrågasätter. (Denna text 
kan den som vill läsa på Newsmills webbplats: www.newsmill.se/artikel/2008/10/18/svenskarna-borde-
skilja-sig-mycket-oftare) Eleven anser inte att Gyllenhammar tar hänsyn till barnens situation vid en 
skilsmässa: ”Hon verkar själv inte vara ett skilsmässobarn med tanke på hennes syn om hur barnen har 
det”, skriver eleven och menar att en kram som kärleksbevis inte kan uppväga flera skilsmässor. Eleven 
anser inte att barn kan känna sig trygga om de ”kastas från mamma till pappa och tillbaka” och ännu 
mindre om föräldrarna skilts som ovänner. Problem kan enligt eleven också uppstå om ytterligare en 
skilsmässa äger rum och barnen fäst sig vid styvföräldern. Det är lätt att förstå vad eleven tycker och 
Gyllenhammars inlägg används men inte så utförligt. 

Synen på äktenskap är svårare att förstå när man läser elevens inlägg: ”Det som är omodernt är att 
gifta sig. Även om vi tror att det är bästa sättet, att tro på äktenskapet, ska vi ändå ha respekt för vårat 
eget kött och blod, våra egna barn som påverkas mer än vi tror.” Läsaren kan få intrycket att eleven ser en 
motsättning mellan att tro på äktenskapet och ha respekt för barnen. Gyllenhammars åsikt att barnen 
måste se ”härlig kärlek” för att lära sig att älska ifrågasätts, och eleven ser inte heller kopplingen mellan att 
skilja sig ofta och ”ha sex högt upp i åldern” eftersom detta kan förekomma också inom äktenskapet. 
Eleven motiverar utförligt sitt ställningstagande och är inte ense med Gyllenhammar om att skilsmässor 



skulle ha några positiva konsekvenser. I sin syn på skilsmässor argumenterar hon hela tiden mot 
Gyllenhammar, och därmed diskuterar hon både för- och nackdelar.  

En utförlig källhänvisning till Gyllenhammars text saknas men är inte helt nödvändig eftersom elevens 
debattinlägg ska ingå i en för de tänkta läsarna känd debatt. Det avgörande är att hon tydligt skiljer på 
Gyllenhammars åsikter och sina egna. Det är dock inte helt lyckat att omnämna Gyllenhammar med 
enbart förnamn. 

Disposition och sammanhang: Dispositionen fungerar. Den personliga synen presenteras kort 
inledningsvis och i avslutningen poängteras hänsynen till barnen. Den linjen har eleven drivit genom hela 
inlägget när hon argumenterar emot Gyllenhammar. Styckemarkeringen sker alltid med indrag. 

Språk och stil: Språket är oftast, men inte alltid, begripligt. Det finns flera oklara formuleringar som 
till exempel ”Det är inte barnen som avgör om deras föräldrar ska inleda ett äktenskap eller bestämmer 
om de ska skiljas och framförallt, skilj inte barnen från deras föräldrar om det inte är nödvändigt”. I 
sammanhanget blir det svårt att förstå vad eleven argumenterar för eller emot. En annan oklar 
formulering är ”att de går från att bo i ett hem till att bo varannan i två”. Språket är också stundtals 
talspråkligt som ”det har varit en grej att vänja sig med”. 

Betyg: Eleven har skrivit ett debattinlägg enligt instruktionen. Innehållet är relevant och inte alltför 
personligt. Formuleringarna är dock bitvis oklara vilket gör att läsaren inte alltid kan vara säker på vad 
skribenten menar. Det sammanfattande betyget blir därför Godkänt.  

 


