Argumentationsspelet
ur ZickZack Skrivrummet, åk 5 © Sanoma Utbildning.

Instruktioner:
Be ett par elever komma fram och ge dem två tärningar. Den ena eleven kastar tärningarna. Om han/hon får tre på den ena och fem på
den andra tärningen, så är det ämnet som står i kolumn tre och rad fem som gäller. Eleven som kastar tärningen hittar på två argument
”för” ämnet eller två argument ”emot”. Den andra eleven måste ta motsatt ställning och bemöta argumenten. Uppmana dem att använda
de knep de lärt sig. Begränsa bestänketiden och låt sedan ett nytt elevpar komma fram. Spelet kan också spelas i grupper om fyra elever.

Sverige borde
avskaffa monarkin.

Katter är
bättre
än hundar.

Flickor arbetar
mer än pojkar.

1

Förbjud biltrafik
i centrum.

Hockespelare har
för mycket betalt.

Det ska vara
frivilligt att gå i
skolan.

Internet borde
vara stängt för barn
under 15 år.

2

Att titta på tv
är nyttigt för barns
utveckling.

Inför obligatorisk
läxläsning i skolan
efter skoltid.

Förbjud alla
djurförsök.

Det är onödigt
med läxor.

Det är bra
med skoluniform.

3

Alla borde
lära sig spela
ett instrument.

Man ska inte få
ta med sig mobilen
till skolan.

Barn borde få ta hand
om sitt barnbidrag när
de fyllt 10 år.

Filmer med
våldsinslag ska inte få
visas på tv.

Skolan bör
servera frukost till
alla elever.

4

Inför skolaga
i Sverige.

Rökning borde
förbjudas, både bland
barn och vuxna.

Läxor är
utvecklande.

Det är roligare
med böcker
än med filmer.

Vänskap är
viktigare
än pengar.

5

Att hålla djur
i fångenskap i
djurparker är grymt.

Alla borde ha
samma lön
oavsett yrke.

Man borde inte få
äta ”skräpmat” mer än
en gång i månaden.

Krig är
alltid fel.

Alla barn ska
delta i städningen
hemma.
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Begränsa
tv-tittandet till fem
dagar i veckan.

Avskaffa
cykelhjälmstvånget
för barn.

Det borde vara
förbjudet med
långt hår i skolan.

1

4

Barn under 18 år
borde få åka gratis på
bussar och tåg.

Gratis körkort
till alla sista året
på gymnasiet.

3

2

5

Elever i åk 5
bör läsa tidningen
varje dag.

STEG 3

Man lär sig mer
av erfarenheter än
av böcker.

ARGUMENTERANDE TEXTER

Ibland är det bra
med en ”vit” lögn.
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Avskaffa gratis
skolmat.
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