
 

 

 

I Vi förklarar- Valspecial 2022 tar Lilla Aktuellt teckenspråk upp ämnen som hör ihop med valet 2022. 
Arbetsbladet består av uppgifter som knyter an till programmet. Programmen hittar du här:  
Lilla Aktuellt teckenspråk - valet | UR Play  
 
   
 

 
  
Begreppslista till Vi förklarar - Argumentation: 

    

     argumentera 

     debattera 

     argument 

     känner för 

     fakta  

     syssna 

     avbryta 

     tes 

     motargument 

     motbevisa  

     morötter 

     pannkakor  

    

Frågorna finns också online, om ni vill göra dem digitalt. Här är länken.  

https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet
https://forms.office.com/r/SsXqKy277L


  
 
 

Quiz 
 

 

1. Varför argumenterar man?  

 

a. man håller med någon 

b. man vill skynda sig 

c. man vill få fram vad man tycker och tänker, och påverka  

 

2. Vad betyder ’att debattera’?  

 

a. två eller flera personer vill bråka 

b. två eller flera personer äter mat 

c. två eller flera personer tycker olika och argumenterar 

 

3. Varför ska man syssna på den man debatterar med? 

 

a. hen blir lugnare och chansen ökar att hen sen syssnar på dig 

b. man vill vara snäll 

c. man vill åka hem 

 

4. Vad är en tes? 

 

a. ett djur i skogen 

b. det man ska äta 

c. det man vet eller tycker 

 

 

5. Varför ska man använda motargument?  

 

a.  det visar att man är insatt i frågan 

b.  det visar att man vill diskutera  

c.  det visar att alla har fel 

 

 

 

 



  
 
 

Diskussionsfrågor 

 

 

1. Debattera 

Att debattera är något man kan träna sig till. Kanske ni kan debattera i skolan, för 

och emot olika saker, till exempel förbud mot rökning, kortare sommarlov, inneskor i 

skolan, rasterna borde vara längre, skolan borde bjuda på frukost varje dag, 15 års 

gräns på godis och läsk, alla borde ha husdjur, en köttfri dag i skolan.   

  

Tänk på tipsen i programmet:  

1. Ha en tydlig tes. 

2. Hitta ett starkt argument 

3. Hitta ett motargument 

4. Motbevisa ditt motargument för att bli trovärdig 

5. Slutsatsen avrundar din argumentation 

 

2. Argumentera 

Säkert har du själv argumenterat för någon   gång, dvs du ville få fram   vad du tyckte 

och tänkte om något. Gick det bra? Minns du vad som fungerade eller inte 

fungerade?  

 

 

Tips på länkar för dig som vill veta mer:  

Vår reporter Kristoffer träffade en retoriker, tillsammans med knattereportern Judith. Där kan ni se 

hur barn kan träna argumentation. Programmet Argumentation i praktiken hittar ni här: 

https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet 

 

Demokrati helt enkelt - teckenspråkstolkat | UR Play (år 7-9)  

 

 

Facit: 1c,2c,3a,4c,5a 

 

https://urplay.se/serie/228886-lilla-aktuellt-teckensprak-valet
https://urplay.se/serie/227947-demokrati-helt-enkelt-teckensprakstolkat

