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STRUKTUREN
�Våra mål

�Nya bedömningskriterier

�Varför blogga?

�Att blogga - positiva sidor men också utmaningar

�Diskutera bloggar

�Diskutera argumentation på finska

�Syftet i argumentationer – två alternativ
� Övertygande/övertalande argumentation

� Diskuterande argumentation

�Språkliga drag i argumentation

�Blogga i grupp

�Att bedöma ett blogginlägg i grupp

�Att bedöma egna och varandras grupparbetsfärdigheter



VÅRA MÅL
Som ett större mål (i hela bedömningsgruppen) har vi att
utarbeta gemensamma rekommendationer för hur vi kan
eller borde bedöma studenternas skriftliga kunskaper på
högskolenivå.

Vi (Sari, Tiina och Camilla) vill att våra studenter lär sig:

� att i grupp skriva en argumenterande bloggtext om ngt
aktuellt tema inom sin egen bransch

� att bedöma varandras skriftliga kunskaper

� att bedöma egna och varandras grupparbetsfärdigheter

� att självständigt skriva en argumenterande text efter att
ha skrivit i grupp (tenta).



NYA BEDÖMNINGSKRITERIER

Vi har utarbetat bedömningskriterier till

1. studenternas kunskaper att skriva argumenterande
texter

2. hur studenterna kan skriva i grupp



VARFÖR BLOGGA?
En blogg är en service/ version av sociala medier > 
SOME är en del av studenternas vardag.

Det ett modernt underlag till att uttrycka sig skrifligt > 
publiciteten kanske t o m kan motivera studenten till att
prestera bättre.

En blogg kan bestå av flera bloggare som samarbetar och 
där kan man:

1. dela information, erfarenheter och material

2. utbyta åsikter

3. kommentera och argumentera

4. stöda utvecklingen av kritiskt tänkande



ATT BLOGGA - POSITIVA SIDOR
MEN OCKSÅ UTMANINGAR

Ett blogginlägg kan också ge en bättre möjlighet för de tystlåtna
studenterna att uttrycka och utbyta åsikter.

Att skriva blogg i grupp kan förbättra de skriftliga kunskaperna i 
svenska, då man får stöd av varandra i skrivprocessen.

Utmaningar:

�skrivandet är tidskrävande

�nätetikett krävs för diskussionen och kommenteringen

�noggrant tänka på vad för slags texter som kan publiceras

�man har integritetsskydd gällande t. ex. bilder, namn osv.



ATT SKRIVA BLOGG 

Argumenterande bloggtexter



DISKUTERA BLOGGAR (3 – 4 PERSONER)

Vad för slags bloggar finns det?

Följer du bloggar? Om vilka teman?

Bloggar du själv? 

Vad gör bloggar så populära?

Har bloggtexterna några typiska egenskaper?

Vilka samarbetskunskaper behövs det då man skriver
tillsammans? 

Kan det uppstå problem när man bloggar i grupp?



DISKUTERA ARGUMENTATION PÅ FINSKA

Mitä argumentointi tarkoittaa? 

Millaista on hyvä argumentointi? 

Milloin ja miksi on hyvä osata argumentoida?

Osaatko itse argumentoida?



SYFTET I ARGUMENTATIONER
- TVÅ ALTERNATIV

JOHANSSON & SANDELL RING (2012)

1. Övertygande/övertalande argumentation

Syftet är att med hjälp av argument övertyga läsaren/lyssnaren om

en åsikt eller att övertala någon att handla på ett visst sätt. 

2. Diskuterande argumentation

Syftet är att ställa två eller flera ståndpunkter mot varandra för att

avslutningsvis ta ställning för den ena sidan.



ÖVERTYGANDE/ÖVERTALANDE ARGUMENTATION

STRUKTUR: Ett antal argument som stöd för en åsikt + ofta
en rekommendation i slutet.

Jag tycker att det är viktigt att kunna många språk. =ÅSIKT

För det första är det lättare att resa runt världen om man kan
många språk. = ARGUMENT 1 

För det andra har man bättre kognitiva färdigheter om man
behärskar flera språk. = ARGUMENT 2

Därtill ger breda språkkunskaper bättre självförtroende.= ARGUMENT 3 

Neuropsykologerna har också visat att hjärnan växer och blir bättre
kopplad när man pluggar språk. = ARGUMENT 4

Därför borde alla människor studera minst två främmande språk i 
grundskolan. = REKOMMENDATION



DISKUTERANDE ARGUMENTATION
STRUKTUR: Ett antal argument för att belysa olika sidor av 
en frågeställning före ett ställningstagande. 

Borde alla barn studera minst två främmande språk i grundskolan?= FRÅGESTÄLLNING 

Å ena sidan har forskningen visat att hjärnan växer och blir bättre kopplad när man
pluggar språk. = ARGUMENT 1 

Å andra sidan vet vi att modersmålskunskaperna lider om man studerar flera språk
och barnen borde därför lära sig skriva och tala sitt modersmål felfritt innan de 
börjar studera några främmande språk. = ARGUMENT 2 

Däremot visar undersökningar att barn som talar många språk har bättre
självförtroende än barn som bara kan ett språk. = ARGUMENT 3 

Men om man studerar bara ett främmande språk har man bättre möjligheter att
koncentrera sig och lära sig bättre. = ARGUMENT 4 

I den internationella världen är det dock viktigare att man kan kommunicera med
många slags människor och det kräver att man studerar många språk redan i 
grundskolan. = STÄLLNINGSTAGANDE  



SPRÅKLIGA DRAG I ARGUMENTATIONER
Att uttrycka åsikter

� Jag tycker att [...] 
� Jag anser att... [...] 
� Jag menar att... [...] 
� Enligt min uppfattning/mening...[...]
� Enligt mig... [...] 
� Min åsikt är att... [...]

Orsaksbindeord

� eftersom, därför att, för att, på grund av

Idéordnande bindeord

� för det första, för det andra
� å ena sidan, å andra sidan
� dessutom, ytterligare



BLOGGA I GRUPP
� bilda grupper på 3 - 4 personer; välj också ordförande och sekreterare

� diskutera arbetsfördelningen, tidtabellen, bearbetningen av texten osv.

� bestäm er för ett aktuellt tema inom er egen bransch -> hitta på 3 - 5 
argument om temat och gör gärna en tankekarta om idéerna

� behandla endast ett tema som är lätt att argumentera för/emot i inlägget

� skriv tillsammans en sammanhängande och argumenterande bloggtext på
100 -150 ord och publicera den

� efter skrivandet kommenterar varje grupp texten och innehållet i en annan 
blogg enligt kriterierna för skriftlig förmåga och argumentation

� bedömning
� studenterna bedömer själv sitt individuella deltagande samt samarbete i grupp
� läraren bedömer både blogginläggen och skrivprocessen



EFTER BLOGGANDET
Att bedöma ett blogginlägg
Att bedöma egna och
varandras

grupparbetsfärdigheter



ARVIOIKAA TOISEN RYHMÄN 
BLOGITEKSTI
Valitkaa ryhmässä yksi blogipostaus ja arvioikaa se Kirjallisen taidon 
arviointikriteerien avulla Kriterier för skriftlig förmåga

Yleisten arviointikriteerien lisäksi miettikää myös alla olevia, tälle tehtävälle erityisiä, 
kriteereitä:

• Tekstistä käy selkeästi ilmi tehtävänannon mukainen aihe, jota koko teksti 

käsittelee. Teksti ei käsittele muita aiheita.

• Teksti sisältää JOKO mielipiteen ja sitä tukevia argumentteja TAI kannanoton ja 

argumentit sen puolesta ja vastaan. Teksti ei sisällä juurikaan tehtävänannon 

kannalta ylimääräistä sisältöä. 

• Tekstin rakenne noudattaa argumentoivan genren mallirakenteita.

• Teksti sisältää tekstityypin mukaisia tekstisidoksia, syytä ja seurausta 

ilmaisevia sidoksia sekä ideoita ja asioita järjesteleviä sidoksia. 

Kirjoittakaa arvionne kommenttina blogipostaukseen.



ARVIOIKAA RYHMÄN TOIMINTAA 
A) YKSILÖINÄ
Ryhmätyön aikana MINÄ Usein Joskus En koskaan

… kuuntelin toisia ja otin heidän mielipiteensä huomioon.

… tuotin omia ideoita ja näkökulmia. 

… pyysin ja sain apua muilta tarvittaessa.

… olin aktiivinen ja tein oman osuuteni aikataulussa.

… kannustin muita ryhmäläisiä. 

… viihdyin ryhmässäni. 

RYHMÄN

… vuorovaikutus ja viestinä onnistui hyvin.

… työnjako oli onnistunut, kaikki tekivät osuutensa.

… aikataulu piti.

… yhteistyö toimi myös konflikti- ja erimielisyystilanteissa.

… ilmapiiri oli positiivinen.

… yhteistyö sujui hyvin.



ARVIOIKAA RYHMÄN TOIMINTAA 
B) RYHMÄNÄ

Mitä opitte yhdessä kirjoittamisesta?

Mikä toimi ryhmässänne hyvin ja mikä oli 
haastavaa? 

Mitä olisitte ryhmänä voineet vielä parantaa? 

Näkyykö ryhmässä kirjoittaminen lopputuloksessa? 
Miten?

Saavuttiko ryhmänne tavoitteensa? 


