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Arbejde med den argumenterende genre i skolen 

Indskoling 
I indskolingen kan man sagtens begynde at arbejde med argumenterende tekster. Måske primært 

mundtligt, senere kan arbejdet gøres mere skriftligt1. 

I fase 1, hvor læreren introducerer emnet, kan man i klassen tale om, hvad man godt kan lide og hvad man 

ikke kan lide. Læreren kan begynde med at fortælle om et eller andet, hun godt kan lide og argumentere 

for, hvorfor hun godt kan lide denne ting/dette mad/dette sted etc. Her er det rigtig vigtigt, at læreren 

overholder trinene for den argumenterende tekst. Bagefter kan eleverne i grupper sidde med en række 

billeder af forskellige ting, det kunne være kæledyr, madretter, legetøj, aktiviteter (kælke, gynge osv.) eller 

andet, der er passende for din egen klasse, og tale om/diskutere, hvad de synes er det bedste mad/sødeste 

dyr/bedste sted at lege eller hvad det nu er, de skal argumentere for. Eleverne skal  i første omgang bare 

tale sammen og diskutere med hinanden og opleve, at man kan være uenige, og at det derfor kan være 

nødvendigt at argumentere for sine egne synspunkter eller holdninger. Læreren skal selvfølgelig sørge for, 

at alle taler pænt til hinanden, og eventuelle konflikter kan danne udgangspunkt for, at man netop får talt 

om, at når man argumenterer for noget, man mener, så skal man gøre det med et bestemt sprog, fordi man 

på den måde bedst opnår det, man vil, nemlig at overbevise de andre om, hvad man selv mener, eller i 

hvert fald gøre opmærksom på det. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at dette formål med den 

argumenterende tekst fremhæves. 

Herefter kan man på tavlen i fase 2 dekonstruere en meget kort eksemplarisk argumenterende tekst, der 

overholder genres trin. Man må udpege for eleverne, hvad det er, der viser, at teksten er argumenterende 

og forklare eleverne, at man her argumenterer for, at f.eks. en kat er det sødeste dyr (se eksempel på 

dekonstruktion af en argumenterende tekst et andet sted på min blog). Læreren fremhæver de særlige ord, 

den argumenterende tekst benytter sig af, i dette arbejde bliver det måske lidt skabelonagtigt, men det er 

for at lære eleverne genrens kendetegn.  

I fase 3 sætter eleverne sig igen sammen i mindre grupper og får udleveret billederne igen. De skal nu hver 

især argumentere for, hvad de synes er det bedste/sødeste… ved hjælp af et udleveret papir, så de prøver 

at overholde genrens tekststruktur og sproglige kendetegn. 

Papiret (se andetsteds) skal danne rammen om elevernes arbejde. De behøver ikke arbejde skriftligt, men 

kan sagtens, med papiret som strukturerende ramme, argumentere mundtligt og fremføre deres 

argumenter overfor hinanden i grupper.  Man kan til slut sætte eleverne sammen i  grupper, der har valgt 

det samme dyr/legetøj… og så kan eleverne måske skrive en kort tekst ud fra deres mundtlige øvelser. Det 

må gerne være børnestavet. 

Det er ikke sikkert, eleverne i indskolingen når til fase 4, men hvis du som lærer vurderer, at det kan de 

godt, så er eleverne nu i stand til at skrive en kort, argumenterende tekst ud fra den udleverede skabelon. 

                                                           
1
 Det følgende er med inspiration fra Johansson og Ring: Lad sproget bære. Akademisk Forlag. 2012. S. 181 ff. 
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Mellemtrin 
PÅ mellemtrinnet kan man tage fat i en diskussion, der måske allerede pågår, hvor eleverne er utilfredse 

med et eller andet, er kommet op at diskutere om noget eller andet, der kunne danne udgangspunkt for 

det at lære at diskutere. Hvis man har et godt emne, er det jo fint at kunne tage udgangspunkt i dette. 

I fase 1 kan man så mundtligt tale om det emne, der lige nu interesserer eleverne, og sammen kan man 

sætte sig mere ind i problemstillingen, udveksle synspunkter eller undersøge sagen nærmere. Forklar 

eleverne, at når man diskuterer, er det vigtigt, at man kan fremføre sine synspunkter, så man kan blive 

hørt, men også så man diskuterer ordentligt og uden at blive sure på hinanden. Man må tale om, at det at 

have divergerende meninger, ikke betyder, at man skal være uvenner. En god måde at diskutere på eller at 

udveksle synspunkter på er, at man skriver sine holdninger til sagen ned, og her kan man så forklare 

eleverne, at der findes en genre, der er rigtig godt til netop dette. 

I fase 2 dekonstrueres f.eks. et læserbrev, og eleverne får demonstreret genrens formål, genretrin og 

leksikogrammatik. Det er her en god ide at holde sig til de faste trin, og til en leksikogrammatik, der er lidt 

skabelonagtig. Eleverne må gerne lære, at man kan argumentere ved at opstille en række synspunkter, der 

tilsammen danner den samlede argumentation for sagen. Læreren fremhæver de leksikogrammatiske 

kendetegn for genren, og viser eleverne, at disse netop har en funktion for denne genres formål (se 

dekonstruktion andetsteds). 

I fase tre skrives et læserbrev i fællesskab, og endelig kan eleverne i fase 4 forsøge sig med selv at skrive et 

læserbrev om et vedkommende emne til f.eks. et skoleblad, en lokalavis e. lign. Også på mellemtrinnet er 

det en god ide at fastholde strukturen med ’for det første…, for det andet…’, så eleverne har en skabelon at 

skrive efter. Om de skal have et stykke papir med disse sætninger på, må afgøres i den enkelte 

undervisningssituation. Hvis emnet er relateret til klassens egne problemer, er det måske mest relevant at 

hænge de forskellige læserbreve op i klassen og få dem læst højt, så alle kan høre alles argumenter. Hvis 

problemet, der skrives om, er relateret til en situation på skolen, kan et skoleblad være fint som medie. 

Under alle omstændigheder er det en god ide at læse teksterne for hinanden og tale om dem. 

Udskoling 
I udskolingen vil det være oplagt at tage fat på et mere lokalt eller landsdækkende samfundsrelevant 

problem, eventuelt i samarbejde med samfundsfag. Eleverne skal engageres i sagen og diskutere den, søge 

informationer, undersøge forskelige lokale eller landsdækkende partiers holdning til tingene osv., eventuelt 

læse andre debatindlæg, artikler eller andet, der gennemgår en sag, de interesserer sig for. Eller som man 

ønsker at skabe interesse for (her findes der også opgaver fra FSA, man kan tage i brug).  Efter denne fase 1 

kan eleverne gå gennem fase 2 og 3 som under ’mellemtrin’. Dog ville jeg, på dette niveau, inddrage 

Toulmins argumentationsmodel, enten i danskundervisningen eller i samfundsfag, hvor man jo også 

arbejder med argumentation.  

I fjerde fase kan eleverne skrive læserbreve, der rent faktisk sendes til enten en lokal avis eller til en 

landsdækkende avis. Her er det selvfølgelig vigtigt, at elevernes tekst er gennemgået og gennemarbejdet i 

klassen. Har man benyttet en FSA-opgave, skal eleverne selvfølgelig have feedback på deres tekster fra 

læreren som ved andre FSA-besvarelser. 
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