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Plan for dagen

• Hvordan kan man jobbe med progresjon i argumentasjon? I denne 

sesjonen skal vi gå nærmere inn i argumentasjonsteori og vise hvordan 

standpunkter kan begrunnes i bredde og i dybde. Vi skal se på ulike typer 

argumentasjon og presentere kritiske spørsmål vi kan stille for å vurdere 

kvaliteten i argumentasjonen. Aktuelle studier og egne erfaringer med 

barn og argumentasjon vil kaste lys over det teoretiske stoffet. Sesjonen 

er i hovedsak rettet mot trinnene 1-7.



Jente, helt i begynnelsen 

av 2. trinn 



Hvordan argumenterer eleven? Hva påstår han?

• Folk kaster plast i naturen fordi de ikke gidder å finne søppelkasser.

• Plast i naturen og i havet er ikke miljøvennlig, fordi dyr kan spise det, og vi 

spiser dyra.

• Eksempel: En gang fant noen en død hval med bare plast i seg (magen).

• Man kan ikke kaste plast i havet fordi hval spiser plasten.

• Verken hval eller mennesker liker ikke å ha plast i seg.



Kausalitet

• Fører A til B?

• Kan det være andre ting som fører til B enn A?

• Kan A føre til andre ting enn B?



Analogi

• Er A og B sammenliknbare?

• Er det viktige forskjeller mellom A og B?

• Er det andre tilfeller som A heller kunne vært sammenliknet med?



Symptom/ledsagende egenskap

• Er den omtalte personen eller fenomenet virkelig en representant for det de 
påstås å representere? 

• Er det typisk for personen eller fenomenet å oppføre seg slik det er påstått at de 
gjør? 

• Har den omtalte personen eller fenomenet andre karakteristiske egenskaper 
også? 

• Eller har den kategorien de påstås å tilhøre andre egenskaper enn det som 
blir framhevet her?



Eksempler på 

prosjekter fra 

denne rapporten, 

University of Hull, 

1993



Kritisk tenkning og argumentasjon i norskfaget 

• Det elevene argumenterer om, er like viktig som hvordan de 
argumenterer. 

• Respekt for andres synspunkter i klasserommet – henger sammen med 
klasseledelse og med skolens overordnede syn på toleranse 

• Å kunne argumentere i norskfaget, har overføringsverdi til andre fag →
altså kritisk tenkning og argumentasjon i alle fag! (Vi er alle lese- og 
skrivelærere – vi er alle lærere som forholder oss til kritisk tenkning og 
argumentasjon) 



Metaspråk

• Å jobbe med argumentasjon er dobbelt viktig:

• Det gir elevene kunnskap og erfaringer med argumentasjon, og det gir 

elevene et metaspråk til å snakke om argumentasjon og diskusjon 

(enighet, uenighet, standpunkt, ståsted, mening, begrunnelse, premiss, 

argument, forsvar, angrep)



Modell for progresjon i argumentasjon 

• Ikke en strikt modell, ikke fastlagte stadier, men en grov beskrivelse av 

hvordan argumentasjonsferdigheter utvikler seg (se wordfil)

• Utgangspunkt i Andrews, Costello & Clarke, 1993; Sandvik, 1998, 2000 )



Hvilke ord bruke læreplanen?

• Beskrive, skildre, redegjøre, analysere, ta stilling til … vurdere ... diskutere 

... drøfte ...

• Er det et hierarki i ordbruken, en stigende vanskegrad?



1. trinn 

Fra et klasserom:

• Lærer: Hvorfor vil dere være inne i friminuttet?

• Elevene: Fordi det er så kaldt! 

• Lærer: Ok

• Er det vanlig at læreren er fornøyd med én begrunnelse? Forventer ikke 

læreren mer?



Prosjekt 1. trinn
• Å utnytte elevenes hverdagserfaringer med konkrete 

objekter for å stimulere til tenkning

• Gjøre elevene direkte involvert, for å skape et tydelig 

fokus for gruppediskusjoner

• Bruke sine kunnskaper og erfaringer om materielle 

egenskaper, lytte, svare, forhandle

• Styrke elevenes forståelse for materialene og hvordan 

de er brukt – ut på materialtur – i regnvær – for å 

observere og sammenlikne materialene når de er våte

• Barna ble oppmuntret til å finne ut om de var enige eller 

uenige med de andres ideer. 

• Direkte oppfordring om å bruke ”fordi”



Lærerens strategi – bruke ”fordi”

Diskusjon om regnet kan synke inn i metall eller i tre:

• E1: Jeg tror ikke vannet kan synke inn i metall fordi metallet er for hardt og det 
har ikke hull som vannet kan komme inn i

• E2: Når det regner, blir skogen mørkere. 

• L: Fordi …? 

• E1: Fordi vannet kommer gjennom hullene

• L: Og hvor går vannet, da? 

• E1: Det synker inn i treet. 



Lærerens holdning i samtalene

• Det var interessant, kan du forklare det litt mer til meg?

• Du sa X, men kanskje du mente Y? Fordi jeg kan se at kan bli slik.

• Akkurat det ordet forstår jeg ikke. Hva mener du med det?

• Ja, men hvis det skjedde, hvordan kan dette her ha skjedd?



For de minste skolebarna, 1. og  2. tr.: 
Moralske spørsmål og dilemmaer med 
utgangspunkt i eventyr

• Gullhår og de tre bjørnene

• Da krokodillen mistet tungen sin 

• Da påfuglen og ravnen fikk fargene sine

• Sak: Er det galt å stjele? Når blir noe ”stjeling”? Hvis 

man låner noe og ikke gir det tilbake, er det stjeling?

• Sak: Tålmodighet



Arbeid med unnskyldninger og strategier

• Klassen jobbet med å tenke ut unnskyldninger som 

Gullhår/Geir med  gullhåret kunne bruke overfor bjørnene, 

eks. 

• Gutt: Jeg så grøten på bordet, og da ble jeg sulten.

• Bjørn: Men du har ikke lov å gå inn.

• HVA skal Gullhår/Geir svare? 

• Målet er å få i stand en lengre argumenterende samtale.

• Læreren ser at elevene trenger strategier for å bygge opp 

responsene. To strategier blir introdusert:

• ”Hvis jeg … , da kan jeg ...  .” (forhandling)

• “Du var ... fordi ... .” (informasjonsstrategi)

• Likevel ikke alltid elevene bruker strategiene i rollespillet.



Gullhår (el. Geir med gullhåret) og de tre bjørnene

Rollespill med Gullhår eller Geir som møter en av bjørnene:

• B: Hvorfor er du i huset mitt?

• G: Fordi jeg så grøten på bordet.

• B: Men du kan ikke gå inn i huset mitt.

• G: Jeg var så syk.

• B: Hvilken sykdom har du?

• G: Jeg er forkjølet.

• B: Men du hoster ikke.

• G: Host host

• B: Det er galt å gå inn i huset.

• G: Men jeg gikk meg vill i skogen.



Et annet elevpar

• B: Hva gjør du her?

• G: Døra var åpen.

• B: Men du har ikke lov å gå inn i huset til andre.

• G: Å, jeg trodde det var mitt hus.

• B: Kom deg ut. Jeg hater deg!

• G: Jeg hater deg også!

• B: Nå skal jeg spise grøten min.

• G: Kan jeg få smake?

• B: Ok. Vil da ha kanel og sukker?



Et annet elevpar

• B: Hvorfor er du i huset vårt?

• G: Jeg er så sulten.

• B: Men du kan ikke gå inn i huset.

• G: Jeg har ikke spist frokost.

• B: Du kan ikke gå inn i huset likevel. Dessuten er du en lite barn, og du 

kan ikke gå alene i skogen.



Etterarbeid

• Klassen diskuterer argumentene: Har Gullhår/Geir gode argumenter for å 

gå inn i huset og spise opp grøten, ødelegge stolene, ligge i sengene?

• Burde Gullhår /Geir latt være å gå inn?

• Kan stjeling forsvares hvis man er sulten? 

• Kan den som stjeler mat for å redde livet til babyen sin, straffes? Osv.



Lærerens evaluering

• Imponert over elevenes evne til å respondere der og da, imøtegå 

opponentens argumenter og vise utholdenhet (ikke gi seg)



Videre arbeid med eventyr

• Er det riktig av Askeladden å lure trollet til å kutte opp magen sin?

• Dyrefabelen Da krokodillen mistet tungen sin:

Reven låner tungen, men leverer den ikke tilbake. (Se app)

• Diskusjon: Er dette stjeling? Er reven slem? Hva tenker krokodillen? 

Trenger vi tunge?  Osv. 



Da krokodillen mistet tungen sin

• Elefanten og reven har ulike neser. Hva heter de, og hva er forskjellen mellom dem?

• Hvorfor har sjiraffen lang hals? Vet du om flere dyr med lang hals?

• Reven lånte noe uten å gi det tilbake? Hvorfor er det galt?

• Hvorfor ville ikke reven gi tilbake tungen?

• Tungen gjør slik at dyrene kjenner smak. Hva bruker dyrene øynene til? Hva bruker
de ørene til? Hva bruker de nesen til?

• Noen rever skifter farge om vinteren, hvilken farge får de da? Og hvorfor skifter de 
farge?

• Vi sier ofte at reven er lur. Hvorfor? Har du hørt andre fortellinger om en lur rev?

• Er du redd for et dyr? Hvorfor synes du det er skummelt?



Da påfuglen og ravnen fikk fargene sine 

• Før de fikk farger, var påfuglen og ravnen hvit. Hvilke andre dyr er hvite?

• Hva heter fargene i regnbuen?

• Hvorfor er haren brun om sommeren og hvit om vinteren?

• Påfuglen og ravnen skulle finne rød farge? Hvor kan de lete?

• Påfuglen og ravnen skulle finne grønn farge? Hvor kan de lete?

• Det er for lite rød farge, og påfuglen og ravnen må bestemme hvem av dem som skal 
få rød farge. Hvordan skal de bestemme dette?

• Ravnen hadde ikke tid til å vente til påfuglen malte fjærene hans ferdig. Har du ventet 
på noe? Syns du det er vanskelig å vente? 

• Er det viktig å være tålmodig? Hvorfor? Hvorfor ikke?



Arbeid med skriftlig argumentasjon på tr. 5 og 6 (9 år)

• Mål: Å Utvikle argumentasjonsferdigheter, å oppfordre til å se saken fra flere 
sider

• To oppgaver/temaer: 1) Er det galt å lyve og å stjele? 2) Blir gutter og jenter 
behandlet likt? (Se wordfil)

• Utgangspunkt for 1: En film om ei jente som lyver og sier at hun har et 
stereoanlegg, dette går så langt som at hun stjeler et for ikke å tape ansikt.

• Elevene skulle tenke seg hvordan historien slutten, kommentere jentas 
handlinger og diskutere om det var rett eller galt å fortelle løgner. 

• Diskusjon i grupper på opptil fire elver, deretter individuell skriftlig tekst



Kontroll- og forsøksgruppe

• Læreren delte så klassen i to. Den ene delen fikk trening i å skille fakta fra 

mening, de fikk trening i å diskutere moralske dilemmaer som kunne være 

aktuelle for dem, arbeide i par der den ene var pro, den andre kontra. Stor 

variasjon i hvordan de klarer dette. 

• Trening på argumentasjonsstrategier: 1) Å gi mer enn én 

begrunnelse/argument, 2) å gjenkjenne et alternativt standpunkt og 

forsøke å si hvorfor det er galt, 3) bruke sammenbindingsord (men, 

imidlertid, likevel, på den andre siden osv.)



Resultat
• Få elever er uenig i å lyve/stjele

• De skriver mer fortellende enn argumenterende (men 

oppgaven oppfordret til det)

• Oppgaven om kjønn ble mer argumenterende, her var 

det flere meninger, mer opphetet muntlig diskusjon.

• De elevene som hadde fått trening, strukturerte i større 

grad oppg. 2 (med avsnitt der hvert argument ble 

behandlet,  de bukte mellomtitler), de brukte mer enn én 

begrunnelse/argument, de tok inn alternative 

standpunkt og argumenterte mot dem, de bruke 

sammenbindingsord. (Se eks. på elevtekst)



Lærerens evaluering

• Mener det er fornuftig å undervise i argumentasjonsstrategier 

• Mener det er viktig å utnytte de situasjonene der argumentasjon oppstår, 

muntlig og skriftlig

• Synes det er ok bruke tv som igangsetter, hvis det fins program som kaller 

på refleksjon og argumentasjon. (Har dere tips?)



Prosjekt 2. klasse
• MÅL: Å styrke evnen til å lytte og bruke språket muntlig 

gjennom en rekke rollespillsituasjoner 

• Skipet vårt forliser, vi er strandet på en øde øy

- Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi prioritere?

• Elevene ble oppfordret til å komme med ideer  og til å 

bli enige om noen grunnregler for diskusjonen 

(turfordeling, ingen uvennlige eller personlige 

bemerkninger, mulig å bare si seg enig eller uenig uten 

å begrunne).



Elevene bestemmer (på den øde øya) …

• at de skal organisere seg i grupper

• at de må finne mat og drikke

• at de må finne en plass å sove trygt

• Osv. 

• Diskusjon initiert av læreren: Trenger vi å velge en leder? (se diskusjonen)





Prosjekt i 5. og 6. klasse

• Mål: å gi elevene et forum for å snakke om mobbing, 

skape en felles tilnærming til å motstå 

press/overtalelser/trusler/mobbing, skape bevissthet om 

tematikken

Diskusjon, deretter skriftlig:

• Hva er mobbing? Hva skjer når noen mobber?

• Hvorfor mobber noen elever?

• Hav skal vi gjøre med mobbere?

• Hvis u var rektor ei uke på en skole hvor det var 

mobbing, hva ville du gjøre?



Viktig å gi elevene et språk for argumentasjon

• Å gi elevene et argumentasjonsvokabular i diskusjoner og debatter

• Å overføre dette til skriftlig argumentasjon, for å skape sammenheng i 

skrivingen

• Elevenes skriftlig argumentasjon blir ofte lister.



Prosjekt i 6. klasse

• Klassen lyttet til radio- og tv-debatter for å plukke ut markører for 

argumentasjon (på den ene siden, på den andre siden, dette kan du ikke 

påstå/mene, dette innebærer ikke x, i motsetning til, men …) og 

eksempler på følelser og fornuft i argumentasjonen.

• Klassen skal deretter bruke disse markørene i egne arbeider, først 

skriftlig, så muntlig.



Andre prosjekt

• Skal vi ha en julekonsert?

• Skal vi spare på vannet?

• Vil du bli voksen?

• Liker dere å leke?

• Mobilbruk på skolen

• Én uke borte fra familien hvert år



Bruk av medier

• Aftenposten junior

• NRK Supernytt: Fleip eller fakta?



Litteratur 

• Andrews, R., Costello, P. & Clarke, S. (1993) Improving the Quality of Argument, 
5-16. Final report. Hull: School of Education. Centre for Studies in Rhetoric. The 
University of Hull 

• Sandvik, M. (2000) Den argumenterende elevteksten. Norsklæreren nr. 2, 2000

• Sandvik, M. (1998) Young children’s argumentation skills. I: Heinanen, K. & M. 
Lehtihalmes (eds.) Proceedings of the Seventh Nordic Child Language 
Symposium 1998.Oulu: Publications of the department of finnish, saami and 
logopedics, no. 13 


