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PP Argumenterande text
När du skriver och argumenterar för en sak som du vill genomföra skriver du en
argumenterande text. Tillsammans ska vi lära oss hur man bygger upp en argumenterande
text. Därefter ska du få skriva en argumenterande text om något du vill genomföra.
Syfte
Genom undervisningen i svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att


Formulera sig och kommunicera i tal och skrift



Läsa och analysera skölitterära texter och andra texter för olika syften



Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang



Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll










Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot
respons på texter.
Skriva, disponera och redigera texter med hjälp av iPad.
Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler och skiljetecken.
Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen
hämtade från vardag och skola.
Argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor och åsikter.
Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till
exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Lektionsarbete


Diskutera vad en argumenterande text är.



Genomgång av en argumenterande texts struktur med rubrik, inledning med tes,
framförande av olika argument och motargument och avslutning samt sambandsord.



Förbereda sig inför skrivandet av den argumenterande texten.



Skriva en argumenterande text.

Vetlanda – här växer människor och företag



Bearbeta texten.



Göra en bedömning av den skrivna texten.



Förbereda en muntlig redovisning.



Redovisa muntligt.

Bedömning
I det här arbetsområdet bedöms hur väl du klarar följande:


Skriva en argumenterande text.

Bedömning av argumenterande text
DU
Innehåll

Struktur

Språklig variation

Kommentar
Har en tes

Har en tydlig tes
som utvecklas
något

Har en tydlig tes som
utvecklas en hel del

Har argument

Har tydliga
argument som
utvecklas en del

Har tydliga argument
som utvecklas en hel
del

Har ett
motargument

Har ett tydligt
motargument som
utvecklas en del

Har ett tydligt
motargument som
utvecklas en hel del

Har en avslutning

Har en tydlig
avslutning som
utvecklas en del

Har en tydlig
avslutning som
utvecklas en hel del

Delar ibland in
texten i stycken

Delar oftast in
texten i stycken

Delar alltid in texten
i stycken

Stavar ibland ord
rätt

Stavar oftast ord
rätt

Stavar alltid ord rätt

Har ibland stor
bokstav och punkt
på rätt ställe

Har oftast stor
bokstav och punkt
på rätt ställe

Har alltid stor
bokstav och punkt
på rätt ställe

Använder några få
beskrivande
adjektiv i texten

Använder en hel
del beskrivande
adjektiv i texten

Använder många
beskrivande adjektiv
i texten

Namn: _____________________________________________________

