
Argumenterande text



Innehåll
Rubrik 

Åsikt 

2-3 argument 

Motargument 

Fakta och/eller 
exempel 

Avslutning och 
signatur



Rubrik
Kort  

Inga skiljetecken (punkt, kommatecken osv.) 

Locka läsare 

Tala om vad det kommer att handla om 

Väcka känslor



Åsikt
Vad tycker du? 

Berätta din åsikt tidigt 

Beskriv problemet 

Ge bakgrund 

Se till att det du säger är sant!



Argument
Varför tycker du som du tycker? 

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 = varför är dina 
argument bättre?



Fakta och exempel

Utveckla dina argument med exempel 

Egna erfarenheter 

Forskning, statistik 

Exempel från boken



Upprepa åsikt

Upprepa din åsikt  

Påminner läsaren om vad du tycker 

Visar att du är engagerad



Olika sätt att avsluta
Kort sammanfattning: Sammanfattningsvis... 

Upprepa din åsikt: Återigen vill jag säga... 

Problemlösning: En lösning på problemet skulle kunna vara ... 

Ditt bästa argument: För det tredje tycker jag... 

Uppmaning/Retorisk fråga: Oroa dig inte för... 



Signatur

Ditt namn 

Ett påhittat namn 

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



Mall för insändare
Rubrik 

Inledning där ämnet och åsikten presenteras 

Argument för åsikten 

Avslutning 

Signatur



Bra ord och uttryck

Jag tycker... 

För det första..., för det andra..., för 
det tredje... 

Eftersom, för att, med hjälp av, tack 
vare, på grund av, genom att...



Frågor?



Uppgifter

• Välj ett av alternativen och skriv en 
argumenterande text.  

• Den ska lämnas in senast fredag nästa 
vecka. 

• Du får lektionstid på dig.



Uppgifter

Alternativ 1: Sofia oroar sig för att ingen 
man skulle vilja gifta sig med henne när 
hon blir vuxen. Tror du att det är sant eller 
inte? Ha 2-3 argument för din åsikt och 
bemöt eventuellt något motargument.



Uppgifter

Alternativ 2: ”Hon undrade vad som var 
värst, att tvingas leva med ett par 
konstgjorda ben, eller att inte kunna se.” 
Argumentera för vad du tycker är värst. 
Ge 2-3 argument för din åsikt och bemöt 
eventuellt något motargument.



Uppgifter
Alternativ 3: ”Sofia hade aldrig riktigt 
förstått varför vuxna människor alltid 
bekymrade sig inför problem som skulle 
uppstå först senare, en annan dag.” Är det 
bra eller dåligt att tänka på framtida 
problem? Ge 2-3 argument och bemöt 
eventuellt något motargument.



Tänk på

Ha en passande rubrik 

Ta ställning och ge argument 

Avsluta med en signatur 

Hänvisa till källor som du använder


