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Dekonstruktion af simpel, argumenterende tekst (for indskoling) 

 

Kaniner er de sødeste dyr 
Jeg synes, kaniner er de sødeste 
dyr, der findes. For det første fordi 
de er så bløde og dejlige at røre 
ved. For det andet fordi de har 
sådan nogle lange, bløde ører. De 
er meget fredelige. Kaniner ser så 
kære ud, og derfor kan jeg bedst 
lide kaniner. Jeg synes, alle skulle 
prøve at have kaniner selv. 
 

 

 

Formål og struktur: 

Kaniner er de sødeste dyr Overskrift/rubrik 

Jeg synes, kaniner er de sødeste dyr, der findes. Synspunkt 

For det første fordi de er så bløde og dejlige at røre ved. Argument 1 

For det andet fordi de har sådan nogle lange, bløde ører. Argument 2 

Kaniner ser så kære ud, og derfor kan jeg bedst lide kaniner.  
Jeg synes, alle skulle prøve at have kaniner selv. 

Anbefaling 

 

Start med at tale med eleverne om, hvad en argumenterende tekst skal gøre. Hvad er dens formål? Hvornår 

bruger man argumenterende tekster? 

Tal med eleverne om, at denne her tekst har en overskrift, så man kan se, hvad den vil argumentere for. 

Sådan er det ikke med alle argumenterende tekster. F.eks. slet ikke, når vi bare taler eller diskuterer, da 

bruger vi jo ikke overskrifter. Men man kan som regel se overskrifter på argumenterende tekster i f.eks. 

aviser eller på nettet. Læserbreve er et eksempel. Så ved folk, der skal læse ens læserbrev, med det samme 

læse, hvad man vil argumentere for. 

Påstanden er ret vigtig. Det er her, man siger, hvad man vil argumentere for. I skolen lærer vi eleverne, at 

de skal starte med denne, men i virkelighedens tekster er påstanden ret ofte implicit. Det behøver man ikke 

fortælle eleverne i indskolingen, men det må komme senere. 
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Herefter følger argumenterne. Her har jeg valgt at lære eleverne, at de skal starte med for det første…, for 

det andet… osv.. Det er en letforståelig struktur, som eleverne i indskolingen kan lære sig at bruge. Når man 

arbejder med den argumenterende genre, kan man senere introducere andre måder strukturere sine 

argumenter på, f..eks. med brug af på den ene side…, på den anden side… og brug af andre forbindere. 

Den argumenterende tekst slutter med en anbefaling, her at afsender synes, alle burde prøve at have en 

kanin. Anbefalingen skal følge af argumenterne, og i denne tekst har afsender samlet sine argumenter op 

før anbefalingen, så det er tydeligt, at det er argumenterne, der fører til anbefalingen. Anbefalingen kan 

også bare være en afrunding af argumentationen, altså at kaniner er de sødeste dyr (i verden måske?). 

Leksikogrammatik 

I synspunktet finder vi ofte mentale processer som jeg synes, mener, tror på osv. Dette kan man vise 

eleverne også i indskolingen. Længere nede kan vi finde alle slags processer. Når man skal argumentere for 

noget, vil man dog ofte påstå, at nogle bestemte ting ER på en bestemt måde, og til det bruger man 

relationelle processer. Kaniner er bløde og har lange ører. 

Men alle slags processer ses, og her kan vi se, at afsender også mener, kaniner er dejlige at røre ved, og det 

er en materiel proces. 

Også i opsamlingen/anbefalingen ser man mentale processer, fordi afsender her samler op på sine 

synspunkter: Jeg synes. 

Deltagerne viser, hvad teksten handler om. Denne her tekst handler om et bestemt dyr, og om, at 

afsenderen synes om dette dyr. Derfor er deltagerne især dette dyr, nemlig kaninen: Kaniner…det går igen 

mange gange. Men også en mere overordnet kategorisering, nemlig at kaniner er dyr. Der er også nævnt 

detaljer omkring kaninen, nemlig dens ører. Men deltageren jeg går også igen, fordi teksten viser, at det er 

en helt bestemt person, der argumenterer for sine personlige synspunkter. 

Læg mærke til, at mange af deltagerne er ’klædt på’. Dvs. de er udvidet med tillægsord:  

de sødeste dyr, lange, bløde ører. 

I denne tekst spiller omstændigheder ikke en rolle. 

 


