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1 Undervisningsopplegg - Nye Kontekst 

Kjør debatt! 

Tema: Retorikk og argumentasjon – forberedelse til argumenterende skriving 

Mål: Underbygge og tilbakevise påstander gjennom egne argumenter 

Om opplegget: Målet med opplegget er å hjelpe elevene til å utvikle egne meninger gjennom å 

utforske og diskutere ulike påstander. Gjennom øvelsene vil elevene bli bedre kjent med både egne og 

andres argumenter og dermed ha et godt utgangspunkt når de selv skal skrive argumenterende eller 

drøftende tekster. Opplegget passer for elever som skal introduseres for argumenterende og drøftende 

skriving (8. trinn), men kan også benyttes som igangsetter for elever som allerede er kjent med disse 

teksttypene. Opplegget i sin helhet tar omtrent en undervisningstime, men det er også mulig å velge en 

eller to påstander og benytte dem som introduksjon i begynnelsen av en time. 

Tips til videre arbeid:  

1 Dersom man får til gode diskusjoner elevene imellom, kan dette elevoppdraget være et godt 

utgangspunkt for skrivearbeid. La elevene velge en av påstandene, og be dem skrive en 

argumenterende eller drøftende tekst.   

2 Samtlige påstander tematiserer det å leve sammen. Aksedebatten kan derfor brukes som 

utgangspunkt for et tverrfaglig opplegg i fagene norsk og KRLE, der elevene i etterkant skal skrive en 

reflekterende, argumenterende eller drøftende tekst knyttet til emnet Å leve sammen. 

Lærestoff: Kurs 4.5 i Nye Kontekst Basisbok 

 

Elevoppdraget  

Elevoppdraget kan gjennomføres på to måter: 

a Elevene blir bedt om å diskutere påstandene i grupper. Elevene skal ta stilling til påstandene med 

utgangspunkt i om de mener de er sanne og om det er et problem. Alle tanker og meninger må 

begrunnes for gruppa. 

b Gjennomfør opplegget som en såkalt «aksedebatt». Poenget med en aksedebatt er at man tenker seg 

en akse i klasserommet. Den ene aksen går fra sant til usant, og den andre fra problem til ikke 

problem. Elevene kan eksempelvis få beskjed om at sant er ved tavla, og ikke problem er ved 

vindusrekka. Med usant og problem på de motsatte veggene. Elevene blir presentert for en og en 

påstand, og skal plassere seg i rommet ettersom de mener påstanden er sann eller ikke, og om det er et 
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problem eller ikke. Når alle elevene har plassert seg, kan læreren fungere som møteleder og lage en 

diskusjon der elevene må begrunne plasseringen sin - altså standpunktet sitt. Eks. Voksne vet alltid 

mer enn barn. Eleven plasserer seg på usant, ikke problem. «Jeg mener det er feil at voksne alltid vet 

mer enn barn, men at det er helt greit. De trenger ikke vite mer enn oss. Jeg mener dette fordi …» 

 

 

Påstand 1: Voksne vet alltid mer enn barn 

Sant – ikke sant? 

Problem – ikke problem? 

 

Påstand 2: Norge er et land der alle blir behandlet likt 

Sant – ikke sant? 

Problem – ikke problem? 

 

Påstand 3: I Norge har alle like mye makt 

Sant – ikke sant? 

Problem – ikke problem? 

 

Påstand 4: Forelskelse er likt for alle 

Sant – ikke sant? 

Problem – ikke problem? 

 

Påstand 5: Det er menneskelig å være redd for det som er ukjent 

Sant – ikke sant? 

Problem – ikke problem? 

 

Påstand 6: Mennesker er flokkdyr 

Sant – ikke sant? 

Problem – ikke problem? 


