
Argumenterande text



Kunskapskrav kurs D
Skriftlig produktion

Eleven skriver 
argumenterande texter om 
bekanta ämnen. Eleven skapar 
struktur i sina texter och 
visar variation i ordförråd och 
meningsbyggnad. Eleven 
använder enkla och mer 
avancerade grammatiska 
strukturer i sina texter.

Läsförståelse

Eleven läser argumenterande 
texter om bekanta ämnen och 
visar sin förståelse genom att 
göra sammanfattningar av 
huvudinnehållet. 

Muntlig interaktion

Eleven deltar i samtal och 
diskussioner om bekanta 
ämnen genom att uttrycka 
och bemöta åsikter med 
argument.



Argumenterande text

Vad är en argumenterande text?

Vilken struktur har en argumenterade text?

Hur kan jag skriva en argumenterande text?

Vilka typiska ord finns i en argumenterande 

text?



Argumenterande text

en åsikt = vad du tycker

flera argument = varför du tycker så

Syftet med texten:

Att övertyga /övertala läsaren att du har rätt



En åsikt
t.ex.

 Det är viktigt att använda askkoppen när man 

röker.

 Man måste städa efter sig på allmänna utrymmen.

 Jag tycker inte läxor är viktigt.

 Skolan borde ge busskort till alla elever.

 Det är fel att prata i mobiltelefon när man kör 

bil.



Tänk först – planera din text

Välj en åsikt

Vilka argument har du? = varför tycker du 

så?



Typiska ord – att säga sin åsikt

 Jag tycker att….

 Jag anser att…

 Jag menar att…

 Enligt min åsikt…

 Det är rätt att…

 Det är fel att…



Skriv argument – typiska ord

 För det första…

 För det andra…

 För det tredje…

 Dessutom

 Ytterligare ett argument

 En anledning

 Ett annat bra skäl

 Slutligen



Nu kan du börja skriva

Börja med din åsikt. Vad tycker du? Alla ska 

förstå vad du menar.

 Skriv sedan om ett argument i taget och 

förklara varje argument så att du övertygar 

dina läsare. Du vill att de ska tycka som du.



Uppgift – jobba tillsammans

1. Skriv er åsikt.

2. Skriv 4 argument

3. Utveckla dina argument = förklara 

vad du menar.


