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Mall till argumenterande text 

Först och främst… 

Bestäm tesen! 

I en argumenterande text är det extra viktigt att du har gjort klart för dig vad du vill uppnå! 

Vad är det du vill övertyga dina läsare om? 

Alla hundar ska hållas kopplade! 

Gör tesen tydlig: 

Jag anser att alla hundar ska hållas kopplade! 

 

Lista argument! 

Nu behöver du argument som stödjer din tes. Det bästa du kan 

göra är att börja med att lista dessa argument. Finner du många 

argument är det bra om du rensar och använder dina starkaste! 

1. Det finns vilda djur som hundar kan jaga 

2. Det finns hundrädda människor 

3. Osv… 

Finns det motargument? Gör en lista på dem också! Hittar du många väljer du de mest 

relevanta!  

1. Hundar blir bättre hundar om de får springa av sig 

2. De flesta hundar är bra på att lyda kommandon 

3. Osv…  

Vilket stöd kan du använda dig av för dina förargument? 

1. Under viss tid på året när de vilda djuren föder ungar är det förbjudet att ha hundar 

lösa och jag anser att det borde vara gälla året runt. 

Hur kan du bemöta de tänkta motargumenten?  

1. Jag tror inte att hundar blir bättre hundar om de får springa av sig. Jag tror däremot 

att hundar blir bättre hundar om de får träna olika saker… 
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Disposition 

Nu är det dags att planera hur din text ska vara upplagd, alltså själva dispositionen! Hur ska 

du börja och sluta? Hur får du till en röd tråd däremellan? 

 

Tips och råd: 

Tesen ska presenteras tidigt, i de flesta fall redan i inledningen.  

Sätt in läsaren i frågan/ämnet/området/sammanhanget. Förklara det som behövs. 

Presentera därefter argumenten, ta ditt starkaste kort först! Låt varje huvudargument få ett 

eget stycke. 

Du kan antingen presentera dina förargument för sig och motargument för sig, eller så kan 

du mixa. Om du mixar se till att argumenten hör ihop, att de talar om samma sak.  

Ibland är det bra att låta något motargument komma direkt efter tesen. På så sätt kan du 

lättare få igång en diskussion i din text.  

Tänk på sammanhangsord! Å ena sidan… å andra sidan. Däremot… Ett sätt att se på saken… 

ett annat sätt…Tvärtemot…. Istället…  

Tonen i texten ska vara saklig. Inga fula knep eller personangrepp.  

Var tydlig med vad du anser i motsats till vad andra anser. 

 

Avslutning  

En avslutning på en argumenterande text kan se olika ut beroende på hur lång texten är. 

Huvudregeln är att göra en kort sammanfattning av de argument du fört fram och att 

upprepa tesen!  

 


