
Argumenterande text: lucktext med fraser och ord 

 
Element: Ordförråd, textgenrer, lässtrategier 
 

• Gå igenom typiska ord i argumenterande texter. 
• Gör övningen. 
• I texterna finns fler vanliga ord och uttryck som passar i argumenterande texter. Hitta 

dem. 
 
Sätt in orden nedan på passande platser. 
 
Därför  
En del föräldrar tycker nog 

För det första 
För det andra 

tycker 

 
 
Dagis är viktigt för dem som kommer från andra länder 
 
I Sverige går de flesta barn på dagis. Nu finns det ett förslag om ett vårdnadsbidrag 
som föräldrar ska kunna söka för att ta hand om sina barn i hemmet efter 
föräldraledigheten. Jag anser att det är en mycket stor risk att mammor från andra 
länder blir isolerade i hemmen och inte får kontakt med Sverige och svenskarna. 
 
__________________ får mammorna en chans att studera svenska när barnen är på 
dagis. Mammorna kan känna sig trygga för de vet att någon ser efter deras barn och 
de kan koncentrera sig på sina studier. Dessutom kan de träffa andra vuxna. För att 
integreras i samhället är detta mycket viktigt. 
 
________________ får barnen möjlighet att träffa andra barn och lära sig svenska 
på dagis. Barnen får också lära sig den svenska kulturen. 
 
______________________ att det är bättre om mamman är hemma med sina barn 
medan andra istället föredrar att få en chans att studera. Jag 
_____________________ att alla ska kunna välja själva men när det gäller 
invandrarfamiljer är risken stor att mamman blir isolerad i hemmet. Med andra 
ord får mamman inte kontakt med svenskar. 
 
_________________ menar jag att vårdnadsbidrag är en risk framför allt för 
mammor i invandrarfamiljer. 
   Eva S. Linköping 



 
Sätt in orden nedan på passande platser. 
 
Däremot Inledningsvis  Å andra sidan  Avslutningsvis 
 
 
 

 
Vårdnadsbidrag är en möjlighet, inte ett hot 
 
Eva S. skriver i sin insändare att vårdnadsbidraget är ett hot mot framför allt 
invandrarkvinnor. Hon menar att dessa kvinnor riskerar att bli isolerade och 
ensamma, därför att dessa kvinnor hellre skulle välja vårdnadsbidrag. Jag tycker 
att Eva S. har missförstått situationen. Vårdnadsbidraget är en möjlighet för 
alla föräldrar att själva bestämma över sina barn. 
 
_______________________ vill jag säga att jag håller med Eva S. om att 
dagis är bra på många sätt. Det finns möjligheter för barnen att leka och lära sig 
mycket på dagis. För barn till invandrare är det särskilt viktigt för språkets 
skull. 
 
__________________ menar jag att Eva S. har fel när hon tror att invandrare 
hellre vill stanna hemma än gå i i skolan eller arbeta. Men vi är alla olika. Å ena 
sidan vill många ha dagisplats. ______________________ finns det familjer 
som hellre vill stanna hemma med sina barn än att skicka dem till dagis men jag 
menar att det är en fråga som varje familj ska bestämma, inte kommunen eller 
staten. 
 
________________________ vill jag säga: låt alla föräldrar själva bestämma 
hur de vill ordna sin barnomsorg. Det klarar de! 
 
    Anna Ek 


