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Referera och reagera! 

Du ska nu få öva på att källhänvisa och på att skilja på din och någon annans åsikt.   

 

1. Läs igenom texten https://www.gp.se/nyheter/sverige/fler-vill-

%C3%B6vervaka-sina-barn-1.803661.  

 

 

2. Välj ut en åsikt ur texten.  

 

3. Skriv ner åsikten med egna ord eller som ett citat, och var tydlig med var och vem 

åsikten kommer från.   

 

Väljer du att skriva ett citat så måste du ha ”citattecken kring det som du skrivit av”.  

 

Den som läser din text ska förstå vad den andra personen anser och ska med hjälp av 

informationen du ger kunna hitta original-texten.  

 

Här finns bra information om hur man kan gå tillväga:  

file:///H:/Dokument/SVENSKA/NP/Elevinformation%20%C3%A5k%209%20v

t%202019.pdf  

 

4. Skriv vad du tycker om åsikten.  

Du ska alltså reagera på det som du valt ut ur texten. Motivera din åsikt. När du gjort det 

har du grunden till ett stycke i en text.  
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Extrauppgift:  

5. Tänk dig att du ska skriva en argumenterande text som handlar om övervakning i 

samhället. Hur skulle du kunna inleda din text? Avsluta den? Skriv ett utkast.  

Inledning 

Inledningen ska göra det tydligt för läsaren vad texten handlar om och locka till läsning. Det 

är ofta lättast att skriva inledningen i slutet, när du vet vad texten faktiskt innehåller.  

Här är några tips på vad din inledning kan innehålla:  

 Berätta vad du ska skriva om och vad det är för sorts text 

 Berätta vad du tänkte eller tyckt om ämnet innan du började studera det djupare  

 Berätta vad någon annan (till exempel dina föräldrar, kompisar, politiker eller en 

kändis) tycker om ditt ämne 

 Ge lite bakgrundsfakta 

 Skriv ett fångande citat 

Inledningen ska naturligtvis passa resten av texten. En faktatext och en argumenterande text 

ska inte ha samma typ av inledning. Det handlar om att ha en fungerande anpassning till 

texttyp, språkliga normer och strukturer.  

  

Avslutning  

Avslutningen är till för att ”knyta ihop säcken”. Den får gärna anknyta till inledningen och 

sammanfatta de viktigaste sakerna som du kommit fram till i in text. 

Här är några tips på vad din avslutning kan innehålla:  

 Sammansatta det viktigaste i din text 

 Ge ett omdöme  

 Skriv en uppmaning till din läsare  

 Skriv hur du vill att det ska bli i framtiden  

 Skriv ett citat som du vill att läsaren ska ta med sig 

Avslutningen ska naturligtvis passa resten av texten. En faktatext och en argumenterande 

text ska inte ha samma typ av avslutning. Det handlar om att ha en fungerande anpassning 

till texttyp, språkliga normer och strukturer.  

 


