Arbetsblad: Skrivjouren

SKRIVA ARGUMENTERANDE

Skriva övertygande
•
•
•
•

Varför är det viktigt att tänka på språket när du skriver argumenterande texter?
Vad var nytt för dig i det här inslaget?
Vad har du lärt dig?
Vad undrar du över?

Ibland vill du som skribent övertyga den som läser. Det vill du göra när du skriver en argumenterande
text. Exempel på argumenterande texter är till exempel debattartikel, insändare eller ett argumenterande
tal.

Personliga pronomen
När vi skriver argumenterande är det en bra idé att använda personliga pronomen för att skapa en tydligare koppling mellan dig som skriver och den som läser.
Personliga pronomen
jag – mig
du – dig
vi – oss
Öva på att göra en text mer övertygande med hjälp av personliga pronomen.
Byt ut aktuella ord i meningarna nedan.
1. Därför borde man ändra lagstiftningen kring lösgående katter.
____________________________________________________________________________________________________

2. Det här är en fråga som länge varit viktig och nu borde man ta tag i detta.
____________________________________________________________________________________________________

3. En fråga som man kan ställa sig är om det verkligen är en gynnsam utveckling?
____________________________________________________________________________________________________

4. Slutsatsen som en kan dra av detta är att det finns ett behov av ny lagstiftning.
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Retoriska frågor
Ett annat sätt som du kan övertyga genom är att ställa retoriska frågor. Retoriska frågor är frågor som egentligen inte kräver ett svar. Du kan använda dem för att göra så att den som läser känner sig tilltalad men också för
att visa på hur orimligt något är.
Jobba i grupp eller enskilt. Välj en av de fyra förslagen på teser nedan. Skapa 3-4 retoriska frågor till
tesen. Tänk på att använda personliga pronomen för att göra det ännu mer övertygande.
Exempel:

Tes: Förbjud lösgående tamkatter!
Retorisk fråga: Visst kan du hålla med om att det är ohållbart med lösa katter som springer runt i stan? Hur
många fåglar ska dö innan vi ändrar lagen?
Tes: Gör det straffbart att överge en katt!
Tes: Ge mer stöd till katthem för hemlösa katter!
Tes: Varje äldreboende borde ha en katt!
Tes: Gör det olagligt att ha innekatter!
Nyanserat bemötande av motargument

När vi argumenterar för eller mot något kan det vara bra att bemöta det viktigaste motargumentet. Det kan
vara ett sätt att ”avväpna motståndaren”, alltså bemöta motargumentet redan innan det sagts. Det har också
visat sig vara viktigt att göra det på ett sätt som gör att du inte framstår som alltför aggressiv. Då är det bra att
ha koll på hur man kan bemöta motargumenten mer nyanserat.
Öva på att bemöta motargument på ett nyanserat sätt. Jobba i par.

• Lotta vem som får vilken tes:
Varje äldreboende borde ha en katt		

Ja!

Nej!

Gör det olagligt att ha innekatt		

Ja!

Nej!

Förbjud lösgående tamkatter			

Ja!

Nej!

• Formulera ditt viktigaste argument för din tes. Detta gör du enskilt. Skriv ner ditt viktigaste argument.
Exempel:
– Varje äldreboende borde ha en katt.
– Nej!
Viktigaste argumentet: Det finns många som är allergiska.
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• Byt nu argument med varandra och försök bemöta den andres argument på ett nyanserat sätt.
Exempel:
– Varje äldreboende borde ha en katt.
– Ja!
Viktigaste motargumentet: Det finns många som är allergiska.
Nyanserat bemötande av ett motargument: Jag förstår att många av er undrar hur man ska göra med alla
de som är allergiska. Det förstår jag. Men jag tror att det går att lösa genom att placera de äldre som inte är
allergiska på samma avdelning eller genom att kanske låta de allergiska få vara med andra djur som man inte
kan vara allergisk mot.
Tips! Inledningar som du kan använda dig av när du vill bemöta motargument nyanserat:
•
•
•
•
•

Visst kan jag hålla med om att…
Något som många ser som ett problem är att…
Jag förstår såklart att…
Jag har också tänkt på att…
En annan viktig aspekt av detta är att…
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Förbjud lösgående tamkatter
– exempeltext argumenterande text
Min granne Gorge är 95 och har ett stort intresse för fåglar. Han matar dem från ett fågelbord i
sin trädgård. Han brukar prata med dem och han brukar också dokumentera hur många de är och
hur ofta de kommer. Sen någon månad tillbaka har antalet småfåglar minskat drastiskt. Gorge har
knappt några fåglar att beskåda längre. Detta beror på en katt som flyttat in i området. För Gorge
och för alla andra, förbjud lösgående tamkatter nu.
För det första undrar jag varför vi har olika regler för olika djur? Ingen ifrågasätter varför vi har
regler om att hundar inte får springa runt själva hur som helst. Här finns lagar om att hundar ska
vara övervakade, kontrollerade och i många fall kopplade. Varför gäller inte detsamma för katter?
Ett annat argument som är nog så viktigt handlar om att katter faktiskt skitar ner en hel del
när de är ute på sina obevakade promenader. Tänk dig att din lillasyster kommer till sin förskola,
glad och förväntansfull för att få leka i sandlådan med sin bästa kompis, bara för att få beskedet
att sandlådan är stäng eftersom den är full av kattbajs. Det här måste få ett slut. Förbjud lösgående
tamkatter.
Visst kan jag hålla med om att katter i alla tider fått gå fria och att det skulle vara en stor och
på många sätt jobbig omställning för landets tamkatter som nu måste stanna inne om deras matte
eller husse inte kan övervaka dem.
Men, vi måste komma ihåg vad som står på spel här. Enligt en artikel i Kattjournalen av Kella
Kattsson 25/5 2021 dödas närmare 13 miljoner småfåglar i Sverige varje år av lösgående tamkatter.
Det är väldigt många småfåglar och då har jag inte ens tagit upp alla harungar, ekorrar och möss
som varje år dödas av katter. Enligt Kattsson är katters jaktförmåga ett av de starkaste argumenten
för att begränsa katters möjlighet att vara utomhus utan övervakning.
En del av dessa 13 miljoner fåglar brukade förut besöka min granne Gorge och förgylla hans
dagar med sin sång, sin lek och sin närvaro. Nu finns de inte längre. För mig är beslutet enkelt. Vi
måste förbjuda lösgående tamkatter och vi måste göra det nu.
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