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One of the main goals of the national curriculum is to encourage children’s personal opinion 

and support them in development of argumentation ability and communication skills. All this is 

very important for the children as members of the future society. 

The purpose of this essay is to investigate how primary school teachers estimate the meaning of 

the pupil’s argumentation as well as which methods and approaches are assumed by the 

teachers to be most appropriate for children’s argumentation development. The study also 

considers the questions how the teachers motivate their pupil has to argue in the classroom and 

how the students by themselves understand the concept of argumentation. The last important 

part of this investigation is related to the students' own argumentation in different school 

situations. In order to approach the main aim, one should formulate the following questions: 

How do the pedagogues reflect on the importance of the student’s argumentation? What 

methods and procedures of those that the teachers themselves use, do they consider being most 

beneficial both to motivate students for argumentation and to develop their ability to argue? 

How the pupils argue in some conversation situations during the lecture, after school recreation 

centre, and in the pupils’ council and what kind of knowledge do they have of concept of 

argumentation? 

To get a deeper understanding of my study I used the qualitative method as a general approach 

for data collection. The qualitative method is supplemented with a quantitative approach in 

form of a questionnaire survey. The study is based on interviews with the teachers and students 

separately, on observations and the questionnaire survey. There are in total five interviews with 

teachers from three different schools, grade P-3. The collected material is analyzed using 

Sociocultural Theory, which includes Vygotsky’s concept of the Zone of Proximal 

Development. Both theory and concept are based on the idea that development and learning 

occurs by means of social interaction and collaboration.  
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The result of this investigation shows that the pedagogues use different approaches for teaching 

argumentation. Some teachers prefer the implicit way of teaching argumentation, the rest of 

them believe that the explicit way is more effective. All teachers find argumentation to be an 

important aspect in the development of the student’s language. Moreover, the ability to argue is 

associated with democratic rights written in the national curriculum. 

 

Keywords: argumentation, scaffolding, zone of proximal development, implicit and explicit 

attitudes, metacognition 

Nyckelord: argumentation, stöttning, zonen för närmaste utveckling, implicit och explicit 

förhållningssätt, metakognition  
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1 Inledning och bakgrund 

Idag lever barnen i ett modernt samhälle där kraven på kommunikationskvalité ökar i megastor 

omfattning och barnen, som samhällsmedborgare och representanter av den framtida 

generationen har demokratisk rättighet att få tillräckligt språkligt redskap för att kunna 

åskådliggöra och argumentera sina kompetenser både på framtidens arbetsmarknad och i 

samhällslivet. Att uppmuntra barnens personliga ställningstaganden och att ge dem stöd i 

språk- och kommunikationsutveckling är, enligt skolans styrdokument nödvändigt för varje 

samhällsmedborgare (Skolverket 2011). Individens förmåga att hantera och kritiskt granska ett 

stort informationsflöde i samhället som förändras och utvecklas i snabb takt är skolans 

övergripande mål och uppdrag (Skolverket 2011).  

I detta examensarbete kommer jag att belysa och undersöka frågor som handlar om hur elever i 

skolans tidigare år argumenterar och resonerar i vissa samtalssituationer och hur skolans 

pedagoger arbetar med utveckling av elevernas argumentation och resonemang. Frågor rörande 

barns argumentationsutveckling är värda att lyftas upp och studeras utifrån såväl elevernas som 

pedagogernas perspektiv. Samtidigt, beträffande kunskapskrav föreskrivna i skolans 

styrdokument anses aspekter gällande elevernas argumentation vara aktuella och relevanta för 

både verksamma och blivande pedagoger som strävar efter att utveckla sina professionella 

egenskaper. 

Enligt Skolverket (2009) förväntas eleverna att argumentera både muntligt och skriftligt redan 

tidigt i skolan. I kursplanen med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet 

av det tredje skolåret i ämnena svenska och svenska som andra språk föreskrivs det att eleverna 

ska kunna ” muntligt och skriftligt berätta, beskriva, instruera och argumentera” (Skolverket 

2009). Vid ett av mina Vfu tillfällen fick jag analysera argumenterande texter av eleverna från 

årskurs två. Den skriftliga argumentationen som vissa barn använde i sina texter lydde: ”Det 

viktigaste i livet är mat och vatten därför att det är viktigast i livet” eller ”Det viktigaste i livet 

är vatten och mat därför att man behöver det” osv. I dessa exempel kan man lägga märke till att 

eleverna saknar kunskap om vad argument är och vilket samband som ska finnas mellan 

motivation och argumentation. 

Jag observerade under min verksamhetsförlagda utbildning att barnen inte alltid kunde 

argumentera ens muntligt i vissa situationer i skolan. Under lektionerna svarade vissa elever på 

lärarens frågor varför tycker du det? ibland därför! eller därför att jag tycker så! Samtidigt 

uppstod ofta situationer då vissa barn blev tysta och av någon anledning inte tordes 

argumentera varken för sina egna eller emot andra elevers ståndpunkter, dessutom vägrade 
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eleverna inte sällan att lyssna på andras idéer och/eller argument. Härmed kan förstås att 

elevernas språkutveckling och ”tilltro till språklig förmåga” (Lgr 11: 222) bör inkludera även 

färdighet att argumentera muntligt, vilket dock inte alltid fungerar i klassrummet. 

Eva Kroon – Bisenius (2006) som är undervisningslärare i retorik menar att för att kunna hävda 

sina demokratiska rättigheter ska eleverna lära sig att argumentera och debattera redan i tidig 

ålder. I detta sammanhang skriver hon i Retorik Magasinet (2006/31) om amerikanska barn 

som ”haft ’speech’ på schemat i många år” (2006: 4) och därför ” kanske ställt sig upp och talat 

i sin bänk en gång varje dag sedan första klass i småskolan” (2006:4). Författaren anser att 

jämfört med de frispråkiga amerikanska barnen kan svenska barn uppfattas ibland som blyga 

och tillbakadragna och dessutom i framtiden ”kommer svenska ungdomar att konkurrera med 

ungdomar från andra länder om attraktiva jobb och förmåner i framtiden. Då är det en fördel att 

kunna hävda sig muntligt” (2006:4). 

Vidare vill jag lyfta fram skolans nya styrdokument där förmågan att argumentera, resonera 

och bemöta argument betonas både i läroplanens centrala innehåll och i läroplanens 

kunskapskrav för godtagbara kunskaper för alla åldersgrupper: 

Ifråga om undervisning säger styrdokumentet följande: 

 ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar 

egna åsikter och tankar i olika slaggs texter och genom skilda medier” (Lgr 11:222). 

 ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang” (Lgr 11:62). 

 

 

 

 Eleven ska kunna ”Argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser” (Lgr 11: 224). 

 Eleven ska kunna ”leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i 

vad som sagts” (Lgr 11: 226). 

 Eleven ska kunna ”samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer 

och framföra egna åsikter” (Lgr 11: 227). 

 Ifråga om språkbruk ska eleven uppfatta ”Språkets betydelse för att utöva inflyttande och för den 

egna identitetsutvecklingen” (Lgr 11: 227). 
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Samtidigt slås det fast i Lgr 11 att ett av kunskapskraven på slutet av grundskolan är att  

 Eleverna ska kunna ”samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och 

framföra åsikter med välutvecklade och välunderbyggda argument” (Lgr 11:232). 

Utifrån detta kan man konstatera att krav på att eleverna ska kunna argumentera betonas 

särskilt i den nya läroplanen.  Detta ställer specifika krav även på lärarna, på deras arbetssätt 

och arbetsformer som bör leda till läroplanens måluppfyllelse. Dessutom såsom jag har 

beskrivit ovan i mina exempel från Vfu har eleverna uppenbara svårigheter att argumentera 

både skriftligt och muntligt. Samtidigt finns det för lite forskning inom detta område därför 

behövs mer kunskap om hur och med hjälp av vilka metoder och modeller man kan utveckla 

barns förmåga att argumentera.  

Mot bakgrund till ovanstående upplever jag att det är intressant och angeläget att studera frågor 

om barns förmåga att argumentera och om deras medvetande om sin argumentationskompetens. 

Det är också viktigt att även undersöka lärarens sätt att lyfta upp och undervisa om både 

muntlig och skriftlig argumentation i klassrummet. Därför ska dessa frågor undersökas, 

analyseras och sedan redogöras för i detta examensarbete.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka och skapa förståelse för hur fem lärare i årskurs 

F-3 bedömer vikten av elevernas argumentation, hur dessa lärare motiverar sina elever att 

argumentera i klassrummet och vilka strategier och arbetsmetoder rörande 

argumentationsutveckling pedagogerna anser vara lämpliga att använda i sin undervisning. 

Ytterligare vill jag ta reda på vilka kunskaper eleverna har om argumentation och hur dessa 

elever argumenterar i vissa samtalssituationer i skolan. 

För att kunna uppfylla undersökningens syfte kommer jag att ta hänsyn till följande 

frågeställningar: 

 Hur resonerar pedagogerna kring vikten av elevernas argumentation? 

 Vilka arbetsmetoder och förhållningssätt som lärarna själva använder anser de vara mest 

gynnsamma för att både motivera elever att argumentera och utveckla deras 

argumentationsförmåga? 

 Hur argumenterar eleverna i vissa samtalssituationer under en lektion, på fritids och i 

elevrådet och vilka kunskaper har de om begreppet argumentation?  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer den teoretiska ramen för uppsatsen att anges. Uppsatsens 

undersökningsproblem kommer att utforskas med utgångspunkt i sociokulturella perspektiv på 

lärande och utveckling. Teorier inom detta perspektiv kännetecknas av konstruktivistisk 

inriktning. Valet av det sociokulturella perspektivet motiveras med dess teoretiska 

grundantaganden om att interaktion och kommunikation mellan läraren och eleverna eller 

eleverna med varandra leder till att elevernas nya kunskaper konstrueras.  

2.1 Sociokulturella perspektivet 

Sociokulturella perspektivet inrymmer ett antal teorier vars gemensamma budskap innefattar 

människors varierande tankemönster, känslor och handlingar, olika kulturella och sociala 

attribut i anknytning till den sociala miljön, som i sin tur också utövar påverkan på varje 

människa. Grundläggande i det sociokulturella perspektivet är att allt lärande sker under 

samspel och i sociala sammanhang (Säljö 2005).  

Förespråkare för det sociokulturella perspektivet är den ryske forskaren och psykologen Lev 

Vygotskij (1896- 1934) vars teori om zonen för närmaste utveckling, som behandlar relationen 

mellan barns inlärning och mentala utveckling genom interaktion fortfarande är inflytelserik 

och är av stort intresse i forskningspedagogiska kretsar. Enligt Hydén (1980) är Vygotskijs 

teori ”en social utvecklingsteori, där de psykiska funktionerna och de psykiska redskapen 

ursprungligen finns utanför barnet, men via interaktion sker en internalisering, och på så sätt 

blir yttre relationer och verktyg till inre”(Hydén 1980:23).  

Språket är av grundläggande betydelse inom det sociokulturella perspektivet. Språket betraktas 

som medium för alla mänsklighetens kunskaper och erfarenheter och förutsätts således vara ett 

kulturellt verktyg samt ett av de nödvändigaste villkoren för utveckling och lärande. I samma 

kontext kan man nämna begreppet mediering som kännetecknas av interaktion och 

kommunikation människor emellan med hjälp av kulturella artefakter och som det 

sociokulturella perspektivet grundas på (Säljö 2005). 

Ett av de centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet är medierande redskap vilka 

kan vara såväl materiella som intellektuella. Materiella medierande redskap handlar om 

artefakter, som enligt Säljö (2005) ”kan ses som materialiserade former av tänkande och språk” 

(2005: 234) och vilka man kan klä i ord som datorer, miniräknare, pennor etc. Det intellektuella 

medierande redskapet är språket, som hos Vygotskij är av grundläggande betydelse och anses 

vara både redskap för tänkande och kulturellt och historiskt utvecklade verktyg för 
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kommunikation. Vygotskij betraktar språket som ett socialt fenomen som ger oss förmåga att 

”samla och kommunicera erfarenheter med varandra” (Säljö 2005: 82) och samtidigt anser 

forskaren att situationer där barnet resonerar med sig självt också kan betraktas som ett slags 

social funktion som formar barns förmåga att utvärdera, reflektera och resonera (Arfwedson, 

2004). 

Inom det sociokulturella perspektivet betonas språkets semiotiska funktion. Där innefattas olika 

ords och meningars betydelser, skilda attityder och värderingar som inte alltid är synliga för 

oss. Parallellt betonas språkets retoriska funktion som enligt Säljö innebär ”ytterligare ett sätt 

att försöka säga att människor är ideologiska och argumenterande varelser” (2005: 89). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att människans utveckling utifrån det sociokulturella 

perspektivet är historiskt och sociokulturellt betingat.  Grundläggande för det sociokulturella 

perspektivet är att all utveckling och inlärning sker genom social interaktion och via samspel 

med omvärlden. Inom en sådan interaktion konstrueras och utvecklas elevernas kunskap. 

Förutom detta leder det sociala samspelet till förändring och utveckling av omgivande miljö. 

Språket betraktas som ett kulturellt verktyg och är av avgörande betydelse för människans 

kulturella och mentala utveckling. 

Dysthe, som är professor i pedagogik vid universitet i Bergen diskuterar sambandet mellan 

dialog, samspel och inlärning med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. I böckerna 

Dialog samspel och lärande (2003) och Det flerstämmiga klassrummet (1996) beskriver 

författaren samarbetsinriktade undervisningsförhållningssätt med huvudfokus på dialog och 

interaktion eleverna emellan. Dysthe menar att kommunikationen har en fundamental betydelse 

för lärandet och hon betraktar dialogen som en kommunikationssituation där eleverna utvecklar 

sin förmåga att lyssna på andras argument och även förmåga att ändra sina egna ståndpunkter 

(1996/2003). Författaren anser att dialogiska situationer har som mål att ”nå fram till sanningen 

genom grundlig argumentation utan bruk av övertalning och utan inslag av … makt eller 

nyttoperspektiv” (Dysthe 2003: 119). 

Även Gjems (2013) understryker kommunikationens betydelse i boken Barn samtalar sig till 

kunskap. Författaren konstaterar att när barnen kommunicerar och samtalar lär de sig oerhört 

mycket av varandra. Så fort de kan sätta ord på upplevda erfarenheter och dela dem med sina 

kompisar eller med vuxna så får de återkoppling i form av antingen erkännanden eller 

motsägelser. Ibland får de utförliga frågor som kräver ytterligare förklaring eller argumentation 

vilket i sin tur förutsätter, förutom språkliga färdigheter även kommunikativ och social 
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kompetens såsom ögonkontakt, förmåga att fånga andras uppmärksamhet och inte minst 

förmåga att tolka och ta emot andras information (Gjems 2013). 

På liknande sätt resonerar Liberg (2010) som i boken Barn utvecklar sitt språk diskuterar barns 

förmåga att samtala med sin omgivning. Liberg belyser olika aspekter som är avgörande för 

elevernas skolframgång med utgångspunkt i deras talspråkiga och skriftliga utveckling. 

Forskaren menar att olika uttrycksformer och yttranden, utsagor och påståenden bygger på 

varandra och även står i ”dialogiskt förhållande till varandra” (2010: 19). Författaren framhäver 

betydelsen av barns kommunikativa utveckling och betonar att under kommunikativa 

aktiviteter lär sig barnen att anpassa sitt språk till olika situationer vilket i sin tur lägger 

grunden för utveckling av bl.a. berättande och argumenterande genrer. I boken Barn utvecklar 

sitt språk (2010) medverkar ett antal forskare som behandlar barns kommunikation och 

språkliga utveckling utifrån olika synvinklar. 

Det sociokulturella perspektivet på barns inlärning och utveckling är utgångspunkt för alla 

ovanstående författarens böcker och utgör även den teoretiska ramen för mitt arbete varför jag 

anser deras resonemang vara relevanta och aktuella för min studie. 

2.2 Teoretiska och centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska och centrala begrepp att definieras. De begreppen 

kommer att kompletteras och vidareutvecklas med teoretiska utgångspunkter och resonemang 

från Säljö (2005), Gibbons (2002) Hydén (1980), Williams & Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2000) och Johansson & Sandell Ring (2010). 

     Argumentation  

Argumentation kan definieras som en framställning eller en beskrivning i form av ståndpunkter 

och åsikter som en person har och som används med syfte att påverka andras åsikter. 

Argumentationen består av en tes som vidare motiveras med ett eller flera argument för 

och/eller emot (Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson 2000). I detta arbete definieras 

argumentation med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivets teoretiska grundantaganden 

om det sociala samspelets avgörande roll för konstruktion av kunskap. Williams & Sheridan & 

Pramling Samuelsson tolkar argumentationen som ”en social interaktiv process, där barnen 

anpassar sina intentioner och tolkningar genom att verbalt hävda rationaliteten i sina 

handlingar” (2000:68). Inom samspel och interaktion utvecklar barnen sina förmågor att skapa 

och forma ståndpunkter och att argumentera för sina åsikter. I skolans sammanhang kan 

argumentation betraktas som en samverkande arbetsform i arbetet med olika typer av texter 



11 
 

samt för utveckling av förmåga att formulera ställningstaganden, framföra resonemang och dra 

slutsatser.        

Mediering  

Mediering är ett av de centrala begrepp som sociokulturella perspektivet grundas på. Enligt 

Säljö står vi inte i direkt kontakt med vår omgivning utan vi hanterar den ”med hjälp av olika 

fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra sociala praktiker” (2005: 

81). Sociokulturell syn på undervisning och lärande grundas på att människor medierar 

verkligheten till varandra via samspel och interaktion vilket leder till deras utveckling och 

kunskapsbildning.  Kunskap inom det sociokulturella perspektivet medieras, kommuniceras 

och diskuteras och lärandet anses vara en oavbruten process. Språket betraktas som centralt och 

det allra viktigaste medierande redskapet för individens meningsskapande. Säljös beskrivning 

av begreppets innebörd är följande: ”Mediering innebär att vårt tänkande och våra 

föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella 

och fysiska redskap” (Säljö 2005:81). I denna studie används begreppet mediering som stöd för 

att undersöka hur med hjälp av olika kulturella verktyg kunskap om argumentation medieras 

från lärare till elever och även eleverna emellan. 

     Stöttning 

Begreppet stöttning används huvudsakligen inom pedagogiken och innebär tillfällig hjälp som 

läraren ger elever med syfte att de ska tillägna sig nya kunskaper och färdigheter. Stöttning 

kännetecknas av interaktion lärare och elever emellan där lärarens roll är att vägleda elever till 

nya insikter och förståelse.  Enligt Gibbons är stöttning ”inte vilken hjälp som helst utan hjälp 

som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse” (Gibbons 

2002: 39). Stöttning betraktas som ett temporärt stöd men samtidigt är den framtidsorienterad 

vilket innebär att uppgifter som eleverna klarar med lärarens hjälp så småningom ska kunna 

utföras självständigt. I denna studie avser begreppet stöttning olika typer av stöd som skolans 

pedagoger anser vara lämpliga för att hjälpa eleverna att utveckla argumentationsförmåga. 

     Zonen för närmaste utveckling  

Detta begrepp har en gemensam nämnare med begreppet ”stöttning” och kan beskrivas som ett 

mellanrum eller ett område som ligger mellan det som en individ kan göra på eget hand och det 

individen kan göra med hjälp av mer kompetenta kompisar eller med en vuxens stöd. Detta 

mellanrum definieras som barnets närmaste utvecklingszon eller barnets potential. Det är 

viktigt att notera att olika barn i samma ålder kan ha olika potential/utvecklingszoner. Uttrycket 
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för zonen för närmaste utveckling (ZPD)
1
 är myntad av Vygotskij och framställs som ett 

grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet där interaktion och samarbete 

betraktas som en av de primära drivkrafterna för barns inlärning och utveckling (Hydén 1980: 

23).   

     Explicit och implicit förhållningssätt 

Explicit undervisning kan definieras som ett klart uttalat förhållningssätt där läraren mycket 

tydligt förklarar vad som ska läras, vad syftet med det som ska läras är och hur man ska gå 

tillväga. Explicit undervisning präglas å ena sidan av lärarens stöttning och en tydlig arbetsgång 

med tydliga förebilder och å andra sidan av interaktion, dialog och samarbetsinlärning. Explicit 

undervisning används bl.a. inom genrepedagogiken där huvudfokus ligger på hur man använder 

språk till olika ändamål och hur språket lärs in i ett socialt sammanhang (Johanson & Sandell 

Ring 2010). 

Explicit undervisning, argumentation och genrepedagogik 

En väl strukturerad argumentation förutsätter igenkännande och förståelse för olika språkliga 

mönster såväl vid läsning och skrivning som vid olika typer av samtal. I boken Låt språket 

bära (2010) diskuterar Johansson & Sandell Ring om hur, med utgångspunkt i genrepedagogik 

och explicit undervisning läraren kan öka elevernas genrekompetens och således utveckla deras 

språk. Bland olika genrefamiljer belyser författarna den s.k. evaluerandefamiljen vars 

beståndsdelar innefattar responser och argumentationer. Enligt författarna kännetecknas såväl 

muntlig som skriftlig kommunikation av olika typer av argumentation som i sin tur kan delas 

upp i två genrer. I den första, argumenterande genren presenteras ”ett antal argument som stöd 

för en åsikt” (2010: 187). I den andra, som kallas för diskussionsgenren redogör författarna för 

argument som belyser ”olika sidor av en frågeställning före ett ställningstagande” (2010: 187). 

Som ändamål för den argumenterande genren anger skribenterna utveckling av förmåga att 

”övertyga läsaren/lyssnaren om en åsikt eller att övertala någon att handla på ett visst sätt” 

(Johansson & Sandell Ring 2010: 187). 

Av samma åsikt är Gibbons (2002) som i boken Stärk språket stärk lärandet nämner 

genrepedagogiken som ett språk- och kunskapsutvecklade arbetssätt. Författaren menar att 

genrepedagogiken är nödvändig för skolans samtliga ämnen och med utgångspunkt i 

kursplanens centrala innehåll uppmärksammar att eleverna genom undervisningen förväntas att 

”tillägna sig kunskaper om olika texters uppbyggnad och språkliga drag. Eleverna ska, såväl 

muntligt som skriftligt, kunna återge, berätta, beskriva, instruera, förklara, argumentera och 

                                                           
1
 ZPD- Zone of proximal development (eng) 
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diskutera” (Gibbons 2002:97). En av de viktiga aspekterna för språkutveckling enligt Gibbons 

är att ta särskilt hänsyn till arbetet med utveckling av elevernas förmåga att lyssna på varandras 

berättande oavsett om det sker i form av resonemang, argumentation, redogörelse eller 

instruktion (Gibbons 2002).      

Implicit undervisning innebär enligt Johanson & Sandell Ring (2010) att lärandet sker på s.k. 

traditionellt, automatiskt eller även intuitivt sätt då eleverna förutsätts förstå skolans olika 

ämnen bara om de får möjlighet att vistas i undervisningsmiljön. Enligt författarna betyder 

ordet implicit något, som trots otydlig formulering ändå är uppfattat (ibid). I implicit 

undervisning utgår man från att inlärningen ”ska gå till på samma sätt som när eleverna en gång 

i tiden lärde sig tala” (Johanson & Sandell Ring 2010: 274). I en undervisningskontext står 

implicit förhållningssätt i motsats till explicit undervisning.  

Bägge begrepp, såväl explicit som implicit förhållningssätt berör ett av de angelägna momenten 

i denna studie nämligen vilket synsätt skolans pedagoger har på lärande och utveckling och 

därmed vilket förhållningssätt, explicit eller implicit de använder för elevernas 

argumentationsutveckling. 

     Metakognition  

Metakognition innebär förmåga att tänka och reflektera över sitt eget och andras lärande. I 

samma kontext skriver Johanson & Sandell Ring (2010) att ”eleven förväntas att utveckla den 

metakognitiva förmågan i alla skolämnen… genom att eleven ska ge omdömen om sitt eget och 

andras arbete” (2010: 54). Metakognition kan också definieras som individens medvetenhet om 

olika lärandeprocesser som sker i olika sammanhang. Utveckling av metakognitiva förmågor 

hör ihop med explicit undervisning där en tydlig arbetsgång bidrar till att elevernas tankar om 

det de kan och tankar om det de inte kan synliggörs vilket i sin tur följer att en medvetenhet om 

sitt eget och andras lärande utvecklas (Johanson & Sandell Ring 2010). Begreppet 

metakognition anses vara viktigt för denna undersökning eftersom utvecklingen av det 

metakognitiva tänkandet hör samman med utvecklingen av elevernas förmåga att hantera olika 

typer av information och även avgöra vilket argument som är rimligt och som passar bäst till 

situationen där argumentationen används. 

I samband med ovanstående kan man nämna Arfwedson (2009) som skriver en översikt om 

internationell forskning kring elevers inlärning och kunskapsutveckling i boken Hur och när 

lär sig elever? Författaren diskuterar elevernas olika sätt att tänka kring kunskap och betonar 

betydelsen av undervisning där eleverna förväntas att verbalisera sina tankeprocesser. 

Arfwedson menar att sådan verbalisering bidrar till utveckling av språklig medvetenhet och 



14 
 

understryker att ”verbalisering är det bästa medlet för att nå denna medvetenhet” (2009: 110). 

Den reflektiva medvetenheten, enligt författaren, främjar elevernas förståelse för alla skolans 

ämnen och nås genom arbetssätt där dialoger och diskussioner ligger till grund för 

undervisningen. Detta utgör en stor skillnad från tidigare syn på pedagogiken, då konversation i 

klassrummet betraktades som oordning och lärarmonologer ansågs vara grunden för all 

undervisning. Enligt Arfwedson kan verbalisering av tankar och idéer betraktas som övergång 

från omedveten till medveten handling och i samband med det skriver författaren: ”Att finna 

ord- i tal eller skrift- för att uttrycka idéer inför andra människor, innebär alltså att man 

samtidigt återskapar dessa idéer hos sig själv” (Arfwedson 2009: 111). Samtidigt lägger 

Arfwedson fokus på konfrontationer och/eller kognitiva konflikter som kan uppstå mellan 

alternativa synsätt och egna uppfattningar. Detta i sin tur kan synliggöra brister i egna 

föreställningar och kan samtidigt betraktas som ett tillfälle att modifiera och utveckla sina 

kunskaper och färdigheter (Arfwedson 2009). 

3 Tidigare forskning 

Vikten av argumentation för elevernas utveckling kartlägger Rybka (2012) i den vetenskapliga 

studien ”Betydelse av argumentation i den intellektuella utvecklingen hos barn”. I sin artikel 

som är publicerad i Elektronisk journal "Psychological Science and Education" (2012:3) 

behandlar forskaren frågor gällande elevers interaktion och argumentation i samband med deras 

decentrering. Huvudfokus i sin studie lägger Rybka på att identifiera effektiva modeller för 

elevernas argumentationsutveckling. Relevansen av ämnet gällande elevernas argumentation 

var betingad av forskarens praktiska intresse av att införa diskussion som arbetsmetod i skolans 

läroprocesser. Argumentation under diskussioner, enligt forskaren stimulerar elevernas 

intellektuella utveckling och möjliggör och i vissa fall även synliggör övergången från 

uppfattningar, som oftast kännetecknas av egocentriskt tänkande och agerande till en objektiv 

ståndpunkt. Enligt författarens definition anses argumentationen således vara ett redskap för 

social positionering som dessutom hjälper barn att koordinera sin egen synvinkel med 

samtalspartners åsikter och samtidigt utveckla kritiskt tänkande. Resultaten av undersökningen 

visade att gemensamma argumenterande aktiviteter såsom diskussioner, debatter och dialoger 

eleverna emellan fungerar som ett kraftfullt verktyg för att nå gemensam förståelse och är 

fördelaktigt för konstruktion av kunskap under samarbete Rybka (2012). Denna undersökning 

betraktar jag som relevant för min studie på grund av att den stämmer med mitt perspektiv och 

överensstämmer med mitt syfte att undersöka vilka effektiva modeller och förhållningssätt det 

finns för utveckling av elevernas argumentation. 
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Bergh Nestlog (2009) undersöker i sin avhandling Skriftligt argumenterande i grundskolans 

mellanår hur mellanstadieelever skriver argumenterande texter samt vilka svårigheter dessa 

elever upplever när de producerar egna texter. I undersökningen deltog tre lärare och deras 

elever i grundskolans mellanår. Alla pedagoger gick igenom en kompetensutvecklande 

ämnesdidaktisk kurs beträffande argumenterande texter och utifrån de kunskaper de skaffat 

under denna kurs planerade och genomförde de sin skrivundervisning. Avhandlingens 

problemområde innefattar såväl elevernas argumenterande texter som lärarnas förhållningssätt 

och metoder för undervisning och i detta sammanhang skriver Bergh Nestlog följande: ”Om 

lärare får kunskaper om elevers möjligheter att skapa diskursiva texter genom skolåren borde 

lärarnas möjligheter att erbjuda lämpliga stödstrukturer i undervisningen öka” (2009:9 f).  

I sin undersökning lägger forskaren huvudfokus på hur ett perspektiv blir synligt i elevernas 

texter samt hur och med hjälp av vilka strategier eleverna uttrycker sina värderingar och 

attityder i sina skrifter. Samtidigt analyserar författaren texter utifrån deras form, funktion och 

innehåll, där innehåll och form kopplas till texternas kulturkontext och elevernas textkompetens 

till genrekompetens (Bergh Nestlog 2009). I detta sammanhang skriver forskaren att ” genrer, 

talade och skrivna är viktiga i skolans undervisning, inte bara inom svenskämnet utan i alla 

ämnen” (Bergh Nestlog 2009: 13). 

En av elevernas skriftliga argumenterande texter beskriver Bergh Nestlog i Femte nationella 

konferensen i svenska med didaktisk inriktning (2008). Bland de 46 elevernas texter analyserar 

hon en 10-årings argumenterande text Djuren ska också ha rättigheter (2008: 29). Huvudfokus 

i denna publikation lägger forskaren på hur, under en kvalificerad skrivundervisning 10- 12- 

åringar argumenterar för sina åsikter skriftligt. Författaren redovisar också hur med hjälp av 

argumenterande texter eleverna utvecklar metaspråk, idéer och förmåga att resonera. Bergh 

Nestlog beskriver undervisningsprocessen med utgångspunkt i interaktionens betydelse och 

sociala samspel. Forskaren gör även antaganden om att ”det finns ett samband mellan 

interaktionen i undervisningen och texters utformning” (2008: 32). Som resultat av sin 

undersökning framhäver författaren det sociala samspelets betydelse för skrivande av 

argumenterande texter. Undersökningsresultatet visar att gemensamt skrivande, elevernas 

delaktighet och dialogisk undervisning i samband med lärarens stöd är viktiga och nödvändiga 

strategier för utveckling av elevernas såväl muntliga som skriftliga argumentation. Detta 

stämmer med det sociokulturella perspektivets teoretiska grundantaganden om interaktionens 

betydelse för inlärning och som min undersökning grundas på, dessutom är frågor gällande 

elevernas skriftliga och muntliga argumentation aktuella och angelägna att besvara i min studie. 

Därför anser jag ovanstående forskning relevant och betydelsefull för min undersökning. 
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Mercer & Wegerif & Dawes (1999)  kartlägger i den vetenskapliga studien ”Children's Talk 

and the Development of Reasoning in the Classroom” en undersökning beträffande betydelsen 

av explicit undervisning om hur man använder språk för att följa resonemang och 

argumentation. Artikeln är publicerad i tidskriften British Educational Research Journal 

(1999:1) och är skriven med syfte att undersöka och förbättra kvaliteten på elevers resonemang 

under interaktion och samverkan i klassrummet. I undersökningen deltog sextio brittiska elever 

i grundskolan mellan nio och tio års ålder. En av undersökningens vitigaste moment var att 

stärka elevernas medvetenhet om språkanvändning och att öka deras förmåga att använda 

resonerande språk i samtal med varandra. Sättet eleverna använde språket på när de utförde 

kollaborativa aktiviteter i klassrummet observerades och analyserades. Forskningsresultatet 

visade att implicit undervisning påverkade elevernas inlärning och språkutveckling negativt. 

Samtidigt visade resultatet att de elever vars pedagoger prioriterade interaktion och samspel i 

sina arbetssätt, arbetade explicit med deras språkutveckling och vägledde dem tydligt under 

undervisningen fick bättre provresultat. Detta forskningsresultat stöder den sociokulturella 

synen på intellektuell utveckling och bekräftar värdet av explicit undervisning av resonerande 

och argumenterande språk (Mercer & Wegerif & Dawes 1999). Eftersom begreppen explicit 

och implicit förhållningssätt är relevanta och aktuella för mitt undersökningsområde och även 

används som teoretiska och centrala begrepp i denna studie anser jag ovanstående forskning 

vara lämplig att ta hänsyn till i mitt arbete. 

På uppdrag av Utbildningsdepartement genomförde Skolverket undersökning En fördjupad 

studie om värdegrunden - om möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med 

de grundläggande värdena (2000). Denna studie syftade till att genom diskussion om skolans 

värdegrund ta reda på hur mycket utrymme det finns för samtal om grundläggande värden i 

skolan. Undersökningen gjordes med utgångspunkt i deliberativa samtal som grundas på 

ömsesidig kommunikation människor emellan där olika åsikter och argument möts, diskuteras, 

reflekteras och utvecklas med hjälp av varandras idéer. En förutsättning för utveckling och 

etablering av deliberativa samtal i skolan är, enligt Skolverket att ”barn och unga tas på allvar 

och att de frågor och erfarenheter som de besitter får ett verkligt genomslag i verksamheten” 

(2000: 7). Resultatet av undersökningen visade att i skolans undervisning inte ges tillräckligt 

utrymme för deliberativa samtal. Konsekvenserna av detta är att eleverna upplever svårigheter 

med att upptäcka orsakssamband under argumenterande samtal vilket i sin tur påverkar deras 

förmåga att tänka kritiskt. (Skolverket Dnr 2000: 1613 s. 22).   
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4 Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för och motiveras forskningsstrategi och val av material för 

genomförande undersökning. Urvalet av informanter, ingående metodgenomgång samt den 

tekniska utrustning som används under intervjuerna kommer att presenteras i respektive avsnitt. 

4.1 Forskningsstrategi för datainsamling 

Stukát (2011:41) skriver att ”forskningsproblemet ska styra metodvalet”. I min undersökning 

har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden som huvudtillvägagångssätt för 

datainsamling som även har kompletterats med en mindre kvantitativ ansats i form av en 

enkätundersökning. Valet av den kvalitativa metoden som huvudundersökningsstrategi var i 

första hand betingat av en strävan efter att identifiera de sociala fenomenen och de handlingar 

som studerats och även att nå insikt om och få fördjupad förståelse för det område som 

utforskats. Enkätundersökningen fungerade i denna studie som en lämplig komplettering till 

hela undersökningens huvudtillvägagångssätt. 

Den kvalitativa metodens fördel är att den förutsätter ett möte mellan forskaren och 

informanterna ansikte mot ansikte. Detta ger en bra förutsättning för ömsesidig kommunikation 

vilket bidrar till en helhetsförståelse av undersökningsfenomenet. Det är väsentligt att den 

kvalitativa metoden möjliggör tillämpning av följdfrågor vid intervjuer och minimaliserar 

bortfallet. Vidare kan eventuella missförstånd i kommunikationen lättare undvikas och en 

djupare förståelse för undersökningsämnet uppnås (Larsen 2009). 

En av den kvalitativa metodens nackdelar är enligt Larsen (2009) att den inte ger utrymme för 

generalisering. Detta har dock inte framkallat något hinder för min studie eftersom jag inte 

hade någon avsikt att generalisera resultatet av denna undersökning. Jag har istället fokuserat 

på att med utgångspunkt i lärarnas utsagor skapa en fördjupad förståelse för vilka metoder och 

förhållningssätt de använder i undervisning av argumentation och även upptäcka och utforska 

argumentationsmönster som uppstår i olika samtal mellan eleverna.  

En annan nackdel som Larsen (2009) nämner i sin bok är den s.k. kontrolleffekten som kan 

uppstå under intervjuer eller vid observationer och som kan leda till att informanternas svar 

eller agerande begränsas och anpassas till intervjuarens åsikt så att ” informanten svarar det hon 

tror att intervjuaren vill höra, att hon svarar för att göra ett gott intryck, för att dölja brist på 

kunskap, eller att hon svarar det som hon tror är allmänt accepterat” (Larsen 2009: 27 f).  För 

att minimera en sådan effekt har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer som är mindre 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Staffan%20Stukát&fromproduct=true
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styrda och därför ger informanterna större frihet att välja sitt svar. I nästa avsnitt följer en 

detaljerad beskrivning av denna intervjuform. 

För att öka undersökningens trovärdighet och för att belysa undersökningsproblemet och 

resultatet från olika infallsvinklar har jag tillämpat metodtriangulering vars huvudtanke, enligt 

Ahrne (2011) är ”genom att komma fram till samma eller liknande resultat med olika metoder, 

data, teorier och forskare så öka studiens trovärdighet” (Ahrne 2011:28). I min studie har jag 

gjort en kombination av semistrukturerade intervjuer med pedagoger och en gruppintervju med 

elever. Dessa intervjuer har jag kompletterat med en enkätundersökning där eleverna från 

årskurs två svarade på ett antal kryssfrågor. Jag har också gjort observationer där både lärare 

och elever deltog. 

4.2 Genomförandet 

Enligt Larsen (2009) kännetecknas semistrukturerade intervjuer av en mindre informell och 

mer flexibel interaktion mellan intervjuaren och informanten och förutsätter en mer avslappnad 

miljö under intervjuprocessen. Semistrukturerade intervjuer är lagom styrda och strukturerade, 

trots att de är bestämda och planerade i förväg (Dalén 2008). Undersökaren kan använda en 

intervjuguide i form av en lista med stödord och frågor som å ena sidan matchar uppsatsens 

syfte och frågeställningar och å den andra sidan ger informanterna möjlighet att berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter utan att ledas så mycket av intervjuaren.  Intervjuguiden ger 

möjlighet att ställa följdfrågor vilket bidrar till mer utvecklade svar. Dessutom kan 

intervjuguiden användas som ”en checklista för att se till att alla ämnen/frågor avhandlas innan 

intervjun avslutas” (Larsen 2009: 84). Därför anser jag semistrukturerade intervjuer som en 

lämplig metod för min undersökning. Intervjuguiden bifogas i Bilaga 1. 

Larsen (2009) skriver att det är relativt vanligt att använda gruppintervjuer i en undersökning. 

Denna form av intervjuer kan användas för att få fram kollektiva åsikter och samtidigt 

”observera hur kontexten gör att åsikter utvecklas” (Larsen 2009: 86). Vidare skriver Larsen att 

ibland är det lättare för människor att prata när de är tillsammans i en grupp, då kompletterar de 

varandras ståndpunkter (ibid). Denna undersökning innehåller en gruppintervju med tre elever 

från årskurs två. I samband med det vill jag nämna vissa moment som Dalen (2007) anser vara 

viktiga när man intervjuar barn och vilket jag har tagit särskilt hänsyn till. Dessa moment 

innefattar å ena sidan föräldrarnas samtycke, vilket jag dessförinnan fått från föräldrarna i 

skriftlig form, å andra sidan är det viktigt i intervjuer med barn att använda en intervjustrategi 

som innehåller metakontrakt mellan barnet och den vuxne och där ”barnet får grundlig 

information om hur intervjun är upplagd” (Dalen 2007: 46). Ett sådant metakontrakt gav mig 
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möjlighet att skapa en miljö där barnen kände sig tagna på allvar vilket i sin tur bidrog till en 

”utvecklingsstödjande dialog” (Dalen 2007: 47). Elevernas utsagor under gruppintervjun 

dokumenterade jag skriftligt. Intervjufrågorna till eleverna bifogas i Bilaga 2. 

Stukát (2011) skriver att ” När man vill nå fler människor än vad som är möjligt vid intervjuer 

eller observationer kan användandet av frågeformulär vara den relevanta metoden” (2011:47). 

Med syfte att fånga elevernas uppfattning om vad argumentation är har jag använt mig av en 

enkätundersökning i denna studie där 35 elever mellan åtta och nio år svarade på sex frågor var. 

Denna modell av enkät kallar Stukát (2011) för ett strukturerade frågeformulär och säger att 

”Ibland kan det visserligen vara relevant med att bara ge ett ja eller nej alternativ till en fråga” 

(Stukát (2011:50). I vissa fall ansåg jag att svaret ”vet inte” också kunde vara lämpligt. Därför 

kompletterade jag frågeformuläret med detta svarsalternativ. Således fick varje elev ett 

frågeformulär som innehöll frågor med fastställda svarsalternativ ja, nej och vet inte. 

Frågeformuläret bifogar jag i Bilaga 3. 

Med syfte att göra undersökningens angreppssätt än mer effektivt och för att skapa en fördjupad 

förståelse för hur den muntliga argumentationen mellan eleverna ser ut har jag även gjort 

observationer. Stukát (2011) menar att ”använda någon form av observation brukar vara 

lämpligast när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara säger att de gör” 

(2011:55). Jag har valt att observera elevernas argumentation både i formella och i informella 

situationer. Sammanlagt har jag gjort tre observationer. Observation 1 försiggick i en 

förskoleklass då jag observerade hur barnen samtalade och argumenterade under ett 

grupparbete och under lärarens handledning dvs. i en formell situation. Observation 2 ägde rum 

på fritids, och där fokuserade jag min uppmärksamhet på hur samma barn samtalade med andra 

barn och hur både deras och andra elevers argumentation såg ut i en informell situation. Under 

observation 3 iakttog jag elevernas argumentation och resonemang i elevrådet. Vid det sista 

tillfället deltog elever från årskurs 1-3. Alla elevernas och lärarnas utsagor under 

observationerna registrerade jag genom att föra anteckningar.  Under observationerna var jag 

närvarande observatör vilket gav mig både möjlighet att delta i interaktionen med deltagarna 

och att visa min status explicit (Larsen 2009).  

4.3 Urval 

Jag har valt att begränsa antalet informanter till fem personer. Detta gjorde jag med hänsyn till 

bestämmelserna rörande uppsatsens omfång och för att förebygga risken för eventuella 

avvikelser från undersökningens syfte. Med avvikelser i uppsatsens kontext avser jag den 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Staffan%20Stukát&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Staffan%20Stukát&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Staffan%20Stukát&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Staffan%20Stukát&fromproduct=true
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diskrepans eller de avsteg som kan förekomma vid för mycket material med mindre grundlig 

analys.  

Mina informanter är pedagoger vid tre grundskolor i Stockholmsregionen. Alla pedagoger har 

olika lång arbetslivserfarenhet, mellan tre och trettiofem år och alla arbetar med elever i 

skolans tidigare år. En av informanterna arbetar även inom skolans ledning men tidigare 

arbetade hon som pedagog i många år.  

Kontakterna med mina informanter försiggick via e- post i början och därefter, enligt 

överenskommelse träffades vi på informanternas arbetsplatser där de blev intervjuade. Alla 

intervjuer genomfördes mellan 26 september och 17 oktober 2013.  

För att skapa ett gediget underlag för bearbetning och tolkning av data i den framtida 

analysdelen var alla intervjuer med pedagogerna inspelade på diktafon som jag fick använda 

med informanternas samtycke. Informanternas synpunkter som jag ansåg särskilt intressanta för 

min undersökning blev transkriberade och framställda i detta arbete i form av blockcitat. 

4.4 Forskningsetik 

Jag meddelade mina informanter redan vid första möten att jag är medveten om de fyra etiska 

forskningsprinciperna som berör individskyddskravet, nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Forskningsrådet 2012). Av 

denna anledning ska jag inte avslöja varken informanternas eller elevernas personuppgifter. 

Inte heller skolans riktiga namn kommer att nämnas i denna undersökning. Alla personer som 

medverkat i denna undersökning informerades om att deras deltagande är frivillig och att de 

kan avbryta sin medverkan i denna studie när som helst. Informanterna presenterades en 

översikt av undersökningens problemställning, syfte och frågeställningar. Alla informanterna 

informerades i förväg om att resultatet av denna undersökning kommer att användas 

uteslutande i forskningssyfte. 

5 Resultatredovisning och analys  

I detta kapitel kommer undersökningens insamlade material att belysas och analyseras. 

Resultatet kommer att presenteras och struktureras i enlighet med det mönster som framkommit 

i undersökningsmaterialet grundat på information från intervjuerna, observationerna och 

enkätundersökningen. Alla resultat kommer att analyseras med utgångspunkt i teoretiska 

perspektiv, teorier och teoretiska begrepp som beskrivits ovan. 
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5.1 Pedagogernas tankar kring vikten av argumentation 

Alla informanterna var eniga om att förmåga att argumentera är en viktig resurs för elevernas 

utveckling och lärande. En lyckad argumentation gör att människan blir hörd av sin omgivning 

vilket stärker hennes självkänsla och samtidigt utvecklar hennes förmåga att förstå andras 

motivation och agerande. Pedagogerna betonar att det är viktigt att barnen lär sig att 

argumentera, i synnerhet med tanke på deras framtid i det informationssamhälle som vi lever i.  

De flesta lärare anser att dagens samhälle förutsätter och även kräver förmåga att argumentera 

både för och emot i flera situationer. Förändringar i samhället sker snabbt vilket kräver 

kommunikationsfärdigheter och stor social kompetens där var och en måste kunna utnyttja sina 

rättigheter och stå för sina åsikter. Att arbeta med elevernas argumentation innebär att arbeta 

för medbestämmande och således för demokrati. Därför menar pedagogerna att individens 

språkliga färdigheter och förmåga att argumentera hör ihop med demokratiska rättigheter och 

de anser att skolan är en bra plattform för utveckling av argumentationsförmåga: 

Att kunna argumentera anses vara centralt även ifråga om demokratiska rättigheter eftersom 

förmågan att argumentera innebär också att göra din röst hörd. Det är omöjligt att bli hörd av 

omgivningen om man inte står för sina åsikter. Om man inte kan göra sin åsikt hörd då blir 

det nästan som man inte existerar.  Vad du än arbetar med och vad du än gör så måste du 

komma med dina åsikter och våga stå för dem. På det sättet är skolan är jättebra plattform för 

att lära eleverna att kunna stå för sina åsikter (läraren i 1-6). 

Med utgångspunkt i detta resonemang vill jag nämna Skolverkets undersökning (Dnr 2000: 

1613) där människans demokratiska rättigheter och hennes sätt att kommunicera med andra 

diskuteras utifrån deliberativ demokratisyn. Detta begrepp har en gemensam nämnare med 

begreppet samtalsdemokrati och används i samband med uttrycket deliberativa samtal som i 

sin tur benämns i undersökningen som demokratins starkaste bärande kraft (Skolverket 2000). I 

skolans sammanhang präglas deliberativa samtal av kommunikation där ”individen själv tar 

ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera” (Skolverket Dnr 2000: 1613 

s. 6). Mot bakgrund i ovanstående kan man notera att informanternas utsagor om sambandet 

mellan vikten av argumentation och människans demokratiska rättigheter går parallellt med 

Skolverkets undersökning om betydelsen av deliberativa samtal i klassrummet. Detta samband 

återspeglas också i skolans styrdokument som säger att skolväsendet vilar på demokratiska 

värderingar där personliga ställningstaganden ska respekteras och uppmuntras (Skolverket Dnr, 

2000: 1613, Lgr 11).  
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En del av informanterna anser att genom att argumentera och ta del av varandras åsikter skaffar 

sig barnen nya kunskaper. Samtidigt utvecklar eleverna sitt språk med hjälp av argumentation 

vilket i sin tur främjar deras retoriska färdigheter såsom förmåga att ge respons, debattera, 

kommunicera och bli mer lyhörda för varandras behov: 

Genom att kommunicera, argumentera och följa resonemang överför barnen nya kunskaper 

till varandra och samtidigt utvecklar de sina språkliga färdigheter. Argumentationen används 

för specifika ändamål vilket kräver ett nyanserat språk och ett utvecklat ordförråd som i sin 

tur anskaffas genom kommunikativa aktiviteter där barnen dessutom lär sig att ta hänsyn till 

andras åsikter (läraren i år 1-6).  

Informanternas resonemang om sambandet mellan elevernas egen argumentation och deras 

förmåga att ta hänsyn till andras åsikter kan man relatera även till utvecklingen av elevernas 

metakognitiva färdigheter dvs. förmåga att reflektera över sitt eget och andras lärande. I detta 

sammanhang skriver Von Wright (2000) att med hjälp av ” förmågan att ta den andras attityd 

eller perspektiv kan människor få perspektiv på sig själva och bli medvetna om sig själv” 

(2000:112).   

Vidare kan lärarnas utsagor om att argumentation är en viktig kommunikativ aktivitet för 

elevernas utveckling relateras till Gjems (2013) som betraktar kommunikation som en 

kunskapsutvecklande process och i detta sammanhang skriver att ” När flera personer pratar 

tillsammans, berättar, diskuterar, argumenterar och förklarar, och när vi kan, vet och förstår 

olika saker, konstruerar vi tillsammans och var för sig kunskap om det som är ett gemensamt 

ämne” (2013: 38). Utifrån informanternas resonemang kan man notera att de bedömer 

argumentation som ett viktigt moment i undervisningen i synnerhet ifråga om språkutveckling 

och kunskapsinhämtning.   

Vissa av de intervjuade lärarna anser att förmågan att argumentera är viktig för elevernas 

socialisering i samhället. I den livslånga socialisationsprocessen där olika handlingsmönster 

och värderingar sammanflätas lär sig människor att ”kommunicera och samspela med varandra 

i den sociala verklighet som de lever i” (läraren i år 1-3). I detta sammanhang skriver Liberg 

(2010): ”Det är således som medlem av ett samhälle, en kultur i vilket språkandet är ett sätt att 

nyskapa, återskapa och vidmakthålla betydelse, som man växer upp till en språkande 

människa” (2010: 21). Ovanstående kan sammanfattas i att när barnen samtalar, argumenterar 

och resonerar i möten med olika människor och i olika sociala sammanhang då sker deras 

socialisering i samhället de lever i.  
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Alla pedagogerna var medvetna om att förmåga att argumentera krävs i skolans olika ämnen 

och detta framgår av läroplanets mål och riktlinjer. Därför planerar lärarna sitt arbete i 

överensstämmelse med skolans styrdokument där vikten av utveckling av argumentation hos 

elever betonas i läroplanens syften och kunskapsmål. 

5.2 Pedagogernas tankar kring arbetet med argumentation 

5.2.1 Hur motiverar de intervjuade lärarna sina elever att argumentera? 

Dysthe (2003) menar att motivation och inlevelse spelar avgörande roll för inlärning oavsett 

vilken grundsyn man än har på lärande. Författaren förespråkar det sociokulturella 

perspektivets syn på lärande och utveckling och skriver att ” viljan att lära beror på upplevelsen 

av meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de 

grupper man ingår i” (Dysthe 2003: 39). 

Generellt är alla de intervjuade pedagogerna överens om att de lägger tillräckligt mycket fokus 

på att motivera sina elever att argumentera i klassrummet. Samtidigt betonar informanterna att 

eleverna behöver en sådan motivation. I synnerhet med tanke på den kulturella mångfald som 

präglar dagens skola, vilken pedagogerna beskriver som en stor mötesplats där barn från olika 

kulturer och med olika traditioner träffas dagligen. Dessa traditioner har egna föreskrifter för 

t.ex. hur pojkar och flickor interagerar. Samma sak gäller kommunikation mellan barn och 

vuxna även ifråga om på vilket sätt en vuxen ska prata med ett barn och hur ett barn ska 

kommunicera med en vuxen. I samband med detta säger en av pedagogerna:  

Vissa elever förväntar sig inte att jag ställer frågan. Inte alla är vana att samtala och 

argumentera. Inte alla vågar säga emot. Samtidigt så finns det barn som argumenterar starkt 

och väldigt tydligt för sina åsikter. Jag uppmuntrar de att ifrågasätta och då brukar jag fråga: - 

Hur tänker du? Försök att förklara! Oftast frågar jag tillbaka: - Har du någon tanke om hur vi 

annars skulle kunna göra? Det är viktigt att bolla till dem och visa dem att deras åsikter har 

ett värde. Det är min uppgift som lärare att ge bekräftelse och att uppmuntra eleverna att 

prata och att argumentera (läraren i förskoleklass). 

Informanternas resonemang om att det finns ett visst samband mellan utveckling av 

argumentation och olika kulturella traditioner kan relateras till Fredriksson & Taube (2010) 

som menar att relationer mellan barn och föräldrar ser olika ut i olika kulturer. I detta 

sammanhang skriver författarna att ”I en jämförelse mellan hur svenska och turkiska föräldrar 

berättar sagor för sina barn, visade det sig att det fanns stora skillnader i samspelsmönster 

mellan barn och förädlar” (2010:156).  Detta bör förstås som att skiftande kulturella traditioner 

och sedvänjor återspeglas i människors sätt att prata med och förhålla sig till varandra. Det är 
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värt att notera att förutom olika relationer mellan barn och vuxna finns det skillnader mellan 

pojkars och flickors sätt att uppföra sig, samtala och argumentera. I samband med det skriver 

Liberg (2010) att ”pojkar argumenterar oftare än flickor” (2010:96) och många gånger tar 

pojkar ”större fysiskt utrymme i anspråk än flickor, och att pojkar invaderar flickornas 

utrymme oftare än tvärtom” (2010: 96). Detta skiljer sig dock från kulturen i det svenska 

samhället där barnen ”ofta är tillsammans över könsgränser och variationen inom pojk- 

respektive flickgrupper ofta är större än mellan dem” (Liberg 2010: 96).  

En av pedagogerna anser att man kan motivera eleverna att argumentera under olika möten 

såsom fritidsmöte och klassråd. Under sådana möten visar man att det finns ett mål som alla 

arbetar med och därför är allas åsikter och idéer viktiga för måluppfyllelsen. Då, kommer enligt 

läraren massor av olika idéer och tankar fram. Pedagogen anser även att klassrådet och 

fritidsmöten, där många elever brukar delta ger bra tillfälle för eleverna att argumentera och 

diskutera. 

Flera av de intervjuade pedagogerna menar att det är viktigt att lägga mer fokus på att skapa en 

lärandemiljö där eleverna känner sig trygga och har läraren som stöd och sina kamrater som 

stöttande grupp. Pedagogerna anser att ju mer frispråkigt klimat läraren skapar i klassrummet 

desto bättre blir eleverna på att samtala och argumentera:  

Lärandemiljön är oerhört viktig för eleverna och ju öppnare klimat man skapar i klassrummet 

desto bättre blir eleverna på att samtala och argumentera. Och det skapar man ju då man är 

nyfiken som pedagog.  Man ska lyssna på barnen, fråga dem vilka ämnen de skulle vilja prata 

om och ta det barnen säger på allvar (läraren i år F-3).  

Den lärandemiljö där läraren stöttar eleverna i olika situationer anser Gibbons (2002) vara en 

viktig motiverande faktor för elevernas språkutveckling. Författaren betraktar stöttning som en 

tillfällig men samtidig nödvändig hjälp till eleverna. I detta sammanhang skriver Gibbons att 

läraren ”bygger vidare på den kunskapsgrund som eleverna redan har och stöttar dem så att de 

kan gå vidare” (2002: 44). Det är värt att lägga märke till att begreppet stöttning har sina rötter i 

Vygotskijs teori om zonen för närmaste utveckling där fokus ligger på att lärandet sker under 

interaktion och med hjälp av stöd från mer kompetenta kamrater eller vuxna. Denna teori 

återspeglas i informanternas utsagor om hur en motiverande lärandemiljö med stöttning från 

lärare och från mer kompetenta kompisar ska organiseras. Detta i sin tur tyder på att 

informanterna betraktar lärandemiljön som en starkt inverkande faktor för utveckling av 

argumentation. 
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På liknande sätt resonerar Dysthe (2003) som säger att läraren, genom att stötta och uppmuntra 

eleverna motiverar dem att våga föra fram sina åsikter. I detta sammanhang skriver författaren 

att ”Redan att delta i och bli uppskattad i en grupp ger motivation för fortsatt lärande” (2003: 

39). Vidare skriver författaren att ” Det gäller att skapa interaktionsformer och miljöer där 

individen känner sig accepterad … både som någon som kan något och som någon som kan 

betyda något för andra” (2003: 38). Detta resonemang kan jämföras med informanternas syn på 

lärandemiljön då de betonar att det är deras uppgift som pedagoger att skapa ett öppet klimat i 

klassrummet där eleverna känner sig trygga och vågar uttrycka sina åsikter öppet. Enligt de 

intervjuade pedagogerna är uppmuntran nödvändig för elevernas mod att försvara sina åsikter 

och/eller överväga egna ställningstaganden. I detta sammanhang skriver författarna Williams & 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) att ”det är inte alltid självklart att barn i skolan får 

möjlighet att ställa frågor och vara kritiska till det som kamrater och pedagoger/lärare påstår” 

(2000: 56). Därför anser forskarna att läraren i skolan har en speciell och betydelsefull roll för 

att medvetet skapa och utforma en tillåtande miljö där eleverna vågar uttrycka sina tankar och 

åsikter öppet (Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson 2000).  

5.2.2 Grupparbete som motiverande arbetsform 

Enligt en av informanterna är det viktigt att förse eleverna med tillräckligt utrymme för olika 

argumentationsaktiviteter. Genom att göra undervisningen mera kommunikativ och genom att 

hitta intressanta ämnen anpassade till eleverna och som de betraktar som relevanta och aktuella 

kan läraren motivera dem att argumentera mera. Samtidigt, anser pedagogen att det är 

väsentligt att ge eleverna lika mycket utrymme för argumentation så att alla blir sedda och 

hörda såväl av sina kompisar som av sin lärare. I detta sammanhang anser läraren att arbetet i 

små grupper, där alla elever ges utrymme för argumentation är en motiverande och utvecklande 

arbetsform: 

Grupparbeten är en mycket motiverad arbetsform som kan tillämpas i skolans alla ämnen. 

Under grupparbeten, i små grupper utvecklar eleverna sin förmåga att resonera och 

argumentera, de får möjlighet att jämföra sina åsikter och ta del av varandras ståndpunkter 

(läraren i förskoleklass) 

Olika naturvetenskapliga experiment under grupparbete kan, enligt pedagogen forma en bra 

grund för utveckling av elevernas argumentation. De är intresserade av att genomföra olika 

experiment och de tycker om att tillsammans observera och sedan diskutera sina resultat: 

Ibland framför eleverna mycket intressanta och kreativa idéer under grupparbetet på 

mattelektionerna och speciellt när det gäller problemlösning. Då försöker de bevisa för 
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varandra varför just deras lösning är rätt. På så sätt får de motivering att ifrågasätta varandras 

lösningar och att tänka kritiskt. Samtidigt utvecklar de förmåga att lyssna på varandra” 

(läraren i år 1-6). 

Informanternas uttalanden om vikten av grupparbete för argumentationsutveckling kan sättas i 

relation till synen på grupparbetet som företräds av Williams & Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2000). Författarna menar att för att uppnå läroplanens mål och kunskapskrav 

måste barnen ges möjlighet att arbeta både i små och i stora grupper i skolan (2000). Forskarna 

diskuterar barnens interaktion och samspel utifrån det sociokulturella perspektivet och 

beskriver olika former för barns samlärande genom samarbete. Dessa samarbetsformer grundas 

på kamratsamarbete och präglas av jämbördighet och deltagande.  

En av dessa former av grupparbete grundas på Vygotskijs teori om zonen för närmaste 

utveckling (Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson 2000) och där lärarens roll ges till 

den av eleverna som redan har kunskap om det man ska tala om. Författarna betonar att i denna 

form av samarbete vinner båda parter: ”Den lärande genom att fråga, utmana och få 

återkoppling från den som undervisar, och den undervisande vinner genom att han måste 

omformulera sin kunskap för att kunna föra vidare till den han undervisar genom att svara och 

ge respons på den lärandes frågor” (Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson 2000: 52). 

En annan form av samarbete enligt författarna (ibid) förutsätter deltagare som befinner sig på 

samma kunskapsnivå. Fördelen med denna typ av samarbete är att den förutsätter 

kommunikation och argumentation som präglas av ”ett kritiskt förhållningssätt till de egna 

tidigare åsikterna och antagandena” (2000: 55). Detta stimulerar enligt författarna elevernas 

lärande och utveckling eftersom ”det blir ett experimenterande med nya, oprövade idéer” 

(Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson 2000:55). 

Utifrån forskarnas definitioner och utifrån informanternas utsagor följer att grupparbete 

fungerar både som motiverande aktivitet och som arbetsätt för utveckling av argumentation och 

resonemang. Under grupparbete uppstår samspel och interaktion barnen emellan vilket ger 

upphov till utbyte av skilda åsikter och värderingar.  Man kan även notera att under grupparbete 

medierar eleverna sina åsikter till varandra vilka i sin tur omformas till gemensamt skapade 

kunskap. Grupparbete kan också betraktas som en språklig verksamhet mellan elevernas olika 

närmaste utvecklingszoner där samtliga deltagare utvecklar ny förståelse för det som dryftas.  
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5.3 Implicit förhållningssätt 

5.3.1 Argumenterande dialog i klassrummet 

Vissa av de intervjuade pedagogerna delar åsikten att genom att verbalisera sina tankar 

synliggör eleverna sina egna tankegångar för sig själva och samtidigt förstår de bättre andras 

behov.  En av pedagogerna använder ett förhållningssätt i sin undervisning där eleverna ges 

möjlighet att framföra sina åsikter och argumentera på ett roligt sätt.  

Jag förmedlar exempelvis följande budskap: ”Vi behöver inte idrottslektioner i skolan!”. I 

klassen finns det gråa och gula stolar och barnen som håller med mig får sätta sig på de gråa 

stolarna och de som inte håller med mitt ställningstagande sätter sig på de gula stolarna. 

Därefter får de argumentera och förklara för varandra varför de tycker just som de tycker. I 

sådana situationer under en argumenterande dialog lär de sig att argumentera för sina åsikter 

och lyssna på andras argument (läraren i år 3). 

I samma kontext kan man nämna Arfwedson (2009) som betraktar dialog som en 

samtalsaktivitet där eleverna verbaliserar och synliggör sina tankar såväl för sig själva som för 

andra. Verbalisering av tankar bidrar till att eleverna utvecklar ”reflektiv medvetenhet” (2009: 

110) och i detta sammanhang skriver författaren att ”Det finns faktiskt ett ansenligt 

forskningsstöd för uppfattningen att diskussioner eller dialog spelar en vital roll för att befordra 

elevens förståelse för och reflektiva medvetenhet inom ett antal ämnen” (2009:110). Författaren 

refererar till Vygotskij när han påstår att verbaliseringshandlingen är sammankopplad med 

övergången från omedveten till medveten handling (ibid). Forskaren menar att under 

dialogsituationer uttrycker eleverna sina idéer och åsikter inför andra och därmed återskapar de 

dessa idéer och åsikter åt sig själva (ibid). Vidare skriver Arfwedson att under en dialog kan 

olika alternativa åsikter mötas vilket kan medföra konfrontation dem emellan. Denna 

konfrontation resulterar till att motståndarnas egna uppfattningar och eventuella begränsningar 

synliggörs och omformas (Arfwedson 2009). 

Dialogens betydelse för undervisning diskuterar Dysthe & Igland (2003). I sitt arbete hänvisar 

författarna till Vygotskij (1896- 1934) och Bakhtin (1895- 1975) som delar uppfattningen att 

”all mänsklig kommunikation [är] socialt organiserad genom dialogiska relationer” (2003: 99). 

I sitt arbete noterar forskarna att enligt Bakhtins uppfattningar kan skillnader mellan olika 

röster/åsikter synliggöras under olika dialoger, då dessa skillnader ska utnyttjas konstruktivt av 

läraren för att främja individens utveckling och lärande (2003). I sådana situationer uppstår 

ömsesidig påverkan mellan motståndarna vilket i sin tur leder till att en ny förståelse och en ny 

kunskap skapas (Dysthe & Igland 2003). 
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En konklusion som är möjligt att göra utifrån informanternas yttranden och utifrån de 

ovanstående teoretiska utgångspunkterna är att eleverna främjar sin förmåga att argumentera 

och ta emot andras argument under dialogiska situationer. En dialog kan även betraktas som en 

gemensam språklig aktivitet där elevernas olika åsikter möts och ibland även konfronteras 

under interaktion. Under en sådan konfrontation synliggör eleverna eventuella brister i egna 

uppfattningar vilket medför att ömsesidig påverkan uppstår vilket i sin tur resulterar i att 

elevernas uppfattningar och åsikter utvecklas med varandras hjälp. Under en dialog verbaliserar 

eleverna sitt tänkande vilket ökar deras medvetenhet om ämnet som de talar om. Man kan även 

notera att under en dialog utvecklas elevernas medvetenhet om sitt eget och om sina 

samtalspartners tänkande vilket främjar utveckling av deras metakognitiva färdigheter.  

5.3.2 Samtal och diskussion som metod 

Alla informanterna menar att meningsutbyte och samtal med och mellan elever bidrar till 

utveckling av deras argumentationsförmåga och därför utgör samtal och diskussioner en stor 

del av deras arbetssätt. I detta sammanhang anser en av pedagogerna att i arbetet med de yngsta 

eleverna i skolan är morgonsamlingen ett bra tillfälle för konversation barnen emellan då de 

berättar det de tycker är roligt och samtidigt lyssnar de på det andra säger. Enligt läraren är det 

givande att uppmuntra barnen att ställa frågor till varandra under sådana samtal. Det faktum att 

barnen tycker om att prata och att de behöver publik är uppenbart för pedagogen och därför är 

det viktigt att ge dem återkoppling.  I detta sammanhang säger läraren följande:  

Vi samtalar både under lektionerna och ute på skolgården. Vi genomför olika typer av 

diskussion där barnen lär sig att jämföra och ifrågasätta olika fenomen. Vi pratar mycket om 

känslor och empati vilket bidrar till att barnen lär sig respektera och lyssna på varandra. Det 

är oerhört viktigt för elever i alla åldrar att diskutera och samtala eftersom det leder till 

utveckling av språk och argumentation (läraren i förskoleklass).  

Informanterna även menar att förmåga att samtala hör ihop med förmåga att interagera med sin 

omgivning. Lärarna ser argumentationsförmåga som en viktig del av språkkulturen bäst 

utvecklad genom interaktion och samspel. Argumentationsförmåga är enligt informanterna 

jämförbar med förmåga att förhandla vilket i sin tur kräver tålamod att lyssna på och respektera 

sin samtalspartner. Alla dessa färdigheter utvecklas enligt pedagogerna endast genom 

interaktion och samarbete: 

Interaktionen där barnen samspelar och samarbetar med varandra är otroligt viktigt för deras 

utveckling. Genom interaktion utvecklar de sin språkliga kompetens och tränas på att 

argumentera för och emot vissa saker. Man kan även säga att genom interaktionen utvecklar 
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eleverna sin argumentation. Dessutom lär sig eleverna att skapa en bra kontakt med varandra 

och ta andras perspektiv (läraren i F-3). 

Den sociala interaktionens betydelse för individens lärande och utveckling betonas i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö 2005, Dysthe 2003). Interaktion och samspel individer 

emellan utgör grunden för deras lärande och själva lärandet betraktas som ”en aspekt av all 

mänsklig verksamhet” (Säljö 2005:13). Genom interaktion och kommunikation medierar 

människor kunskap till varandra och det väsentligaste medierande redskapet är språket som 

även innehåller ”tidigare generationers erfarenheter och insikter” (Dysthe 2003: 45). 

I samband med de intervjuades uttalanden och utifrån teoretikernas perspektiv kan man 

konstatera att den interaktion, där eleverna samtalar, diskuterar och resonerar kring olika 

fenomen utgör grunden för deras språkliga kompetens och utveckling av deras 

argumentationsförmåga. Man kan även notera att genom att interagera med varandra så deltar 

barnen i en språklig process där de tillsammans skapar den kultur de lever i. I detta 

sammanhang kan man hänvisa till Liberg (2010) som skriver att ” Skolan är en mycket viktig 

aktör när det gäller att föra in barnet i alltmer offentliga samtalskulturer” (2010: 77). Bland 

olika former av samtal och språkliga aktiviteter för barnens språkutveckling uppskattar 

författaren särskilt det samtalsformer där barnen förväntas förklara, instruera, utreda och 

argumentera (Liberg 2010).  

Även Gjems (2013) påstår att vi har olika avsikter med samtal och diskussioner. Man kan 

samtala om vädret, diskutera ett teveprogram, argumentera för sina åsikter osv. Författaren 

menar också att under olika diskussioner lär sig barn nya begrepp och skaffar 

samtalserfarenheter som i sin tur bidrar till att barns tänkande tar sociala och även kulturella 

former (Gjems 2013).  Detta kan man relatera till informanternas utsagor då de säger att under 

de olika samtalen lär sig barnen att lyssna på varandra, jämföra och ifrågasätta sina och andras 

åsikter. Vidare kan man ta hänsyn till Rybka (2012) som betraktar diskussionen som en viktig 

arbetsmetod för utveckling av elevernas argumentation i skolans alla ämnen eftersom under 

diskussioner utvecklar eleverna sin förmåga att tydligt uttrycka sina tankar och lyssna på andras 

idéer och åsikter, dessutom lär sig eleverna att argumentera, överväga argumentens giltighet 

och leta efter motsägelser (Rybka 2012). Därutöver anser Rybka att under argumenterande 

diskussioner uppstår oftast en sociokognitiv konflikt eleverna emellan, där motsättningar 

mellan deras egna synvinklar synliggörs och där barnet upptäcker ett mönster som inte stämmer 

med den egna ståndpunkten. Enligt forskaren medför sociokognitiv konflikt att barnets 

personliga uppfattningar värderas på nytt av barnet själv vilket i sin tur leder till decentrering 

dvs. förmåga att förstå andras perspektiv (Rybka 2012). Detta kan tolkas så att förmåga att 
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förstå andras perspektiv och förmåga att jämföra och ifrågasätta andras argument har en 

gemensam nämnare med begreppet metakognition som innefattar individens medvetenhet om 

sitt eget och andras lärande och förmåga att reflektera över egen och andras förståelse. Allt 

detta leder till slutsatsen att samtal och diskussioner som arbetsmetod främjar utveckling av 

elevernas metakognitiva tänkande.  

Jag vill understryka att allt ovanstående också handlar om tillägnande av samtalsfärdigheter 

eller appropriering av sociokulturella medierande redskap i sociala praktiker och som Bakhtin 

(1981) tolkar som ”the process of making something one’s own” (1981:53). Även Säljö (2005) 

tänker liknande när han skriver om appropriering av kunskap: ” Vi har i varje situation 

möjlighet att ta till oss – appropriera – kunskaper från våra medmänniskor i 

samspelssituationer. Vi kan också få insikter genom att se nya mönster och möjligheter i de 

intellektuella och praktiska redskap vi behärskar” (2005: 119). Samtidigt, för att ge barnet 

möjlighet att upptäcka nya mönster krävs vuxnas förmåga att möta barnet i dennes proximala 

utvecklingszon där under samarbete och genom specifika medierande aktiviteter samtliga 

deltagare, dvs. både barnet och vuxen utvecklar och sedan approprierar nya kunskaper och nya 

tankegångar (Säljö 2005). 

Det är viktigt att notera att de intervjuade pedagogerna betraktar samtal och diskussion som ett 

lämpligt förhållningssätt för utveckling av muntlig argumentation. Samtidigt använder 

pedagogerna implicit förhållningssätt i sin undervisning vilket innebär att de arbetar med 

elevernas argumentationsutveckling utan att berätta om vad argumentation egentligen är. Detta 

kan tolkas så att eleverna förväntas lära sig att argumentera genom att delta i ett samtal eller en 

diskussion automatiskt och/ eller intuitivt. 

5.3.3 Implicit undervisning vid grupparbete. Observation i förskoleklass. 

Johansson & Sandell Ring menar att i undervisningssammanhang utgår implicit förhållningssätt 

från att ” vissa kunskaper inte behövs uttryckas explicit… utan eleverna förutsätts förstå ändå 

bara de får de rätta villkoren, till exempel en stimulerande miljö” (2010: 273). Två 

observationer som kommer att beskrivas nedan betraktar jag som tydliga exempel på lärarens 

implicita undervisning (observation 1) och elevernas implicita förståelse av argumentation 

(observation 1,2). 

Observation 1 skedde under ett grupparbete i en förkoleklass. Syftet med denna observation var 

att iaktta hur läraren motiverar barnen att argumentera för sina åsikter och hur barnen själva 

argumenterar och framför sin argumentation. Läraren började lektionen med att presentera det 

ämne som skulle talas om och berättade hur lektionen skulle genomföras. Därefter delade 
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läraren in eleverna i små grupper, om tre- fyra barn i varje grupp. Uppgiften bestod av två 

delar. Först uppmuntrades barnen att berätta vilken årstid de tyckte bäst om och sedan skulle 

barnen förklara varför de tycker som de tycker. Gruppen jag observerade bestod av fyra barn. 

Nedan presenterar jag en dialog som skedde under grupparbetet: 

  Alma: - Hösten är bäst! 

Läraren: - Varför nämligen hösten? 

Alma: - Därför att löven är finare på hösten 

Maria: - Nej, löven är finare på sommaren för att de är gröna. På hösten faller löven… 

Läraren: - Varför faller löven på hösten? 

Maria: - För att det är mörkt och kallt 

Läraren: - Ja, du har rätt. På hösten är temperaturen lägre och dagarna blir kortare vilket 

gör att löven inte får tillräckligt med ljus. På grund av det faller löven på hösten. 

Alma: - Det är inte så kallt på hösten. På vintern är kallt. 

Tomas: - Jag tycker om vinter 

Läraren: - Varför tycker du om vinter, berätta! 

Tomas: - Därför att jag fyller år för att jag tycker om snö 

Maria: - Jag tycker att sommaren är mycket bättre för att man kan gå till stranden och man 

kan grilla… 

Filip: - (Satt tyst innan dess): jag tycker som du… sommaren är bättre 

Läraren: - Vad intressant! Varför tycker du det? 

Filip: - Man kan använda vattenpistol… 

Läraren: - Nu förstår jag! Du tycker om sommaren för att man kan leka med vattenpistol 

Läraren: - Nu ska vi sammanfatta det vi kommit fram till. Alma ska berätta vilken årstid 

Tomas tycker är bäst och varför, Tomas berättar om Marias favorit årstid och Maria berättar 

för oss vilken årstid som Filip gillar.  

Dysthe & Nilsson (1996) skriver att för att uppmana elevernas tänkande och för att hjälpa dem 

att upptäcka samband mellan det de redan kan och det de kommer att kunna bör läraren 

använda sig av autentiska frågor. Dessa frågor utmärks, enligt författarna av att de ”inte har ett 

på förhand givet svar och … ger eleverna möjlighet komma med sina egna inlägg i 

diskussionen” (1996: 58). 
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Under grupparbetet ställde läraren autentiska frågor såsom Varför tycker du det? som följdes 

med repliker Vad intressant! Berätta! osv.  Läraren uppmuntrade eleverna att komma till tals 

genom att visa att det de tycker och säger är intressant och viktigt att höra. På så sätt skapade 

pedagogen en stimulerande miljö med talad interaktion i klassrummet där allas åsikter 

respekterades och togs på allvar. Lärarens stöttning i samband med ett dialogiskt 

förhållningssätt stimulerade samspel och interaktion eleverna emellan, vilket Gibbons (2002)  

betraktar som grunden för barns utveckling. Författaren menar att samspelet mellan deltagarna 

och stöttning från mera kompetenta kamrater hjälper barnen att ”komma längre än de hade gjort 

på egen hand” (2002: 37). I detta sammanhang hänvisar Gibbons till Vygotskijs teori om zonen 

för närmaste utveckling och skriver följande: ”Vygotskij ser … den kognitiva utvecklingen som 

resultatet av att elever samarbetar med andra i en målinriktad aktivitet. … Målet med den här 

typen av lärandet är att kunna använda kunskapen i andra sammanhang - med andra ord att lära 

sig hur man ska tänka och inte bara vad man ska tänka” (2002: 37). 

I dialogen med barnen använde läraren uttrycket på grund av och på det sättet markerade hon 

kopplingen mellan ett påstående och ett argument. Det är viktigt att notera att detta gjorde 

läraren implicit, dvs. utan att tydliggöra att uttrycket på grund av kan användas för att bl.a. 

motivera sin åsikt. Pedagogen upplyste inte om vad begreppet argumentation är utan hon 

uppmanade istället barnen att förklara. Elevernas argumentation innehöll bindeord såsom 

därför att och för att vilka fungerade väl som en länk mellan deras åsikter och argument. 

Samtidigt, på grund av undervisningens implicita karaktär kan barnens argumentation bedömas 

som automatisk och intuitivt. 

5.3.4 Elevernas implicita förståelse av argumentation.  

Observation på fritids 

Syftet med observation 2 var att iaktta elevernas argumentation under interaktion i en informell 

läromiljö. Jag riktade min uppmärksamhet till hur barnen, som jag redan observerat under 

grupparbetet, delade sina åsikter med varandra och även med flera andra elever på fritids. 

Barnen lekte i små grupper och vissa pratade nästan oavbrutet. Nedan beskriver jag tre 

spontana dialoger som skedde mellan barnen. 

Dialog 1 

Tomas: - Jag ska jobba som fotbollspelare därför att fotbollsspelare tjänar miljoner pengar  

Filip: - lyssnar med säger ingenting 

Tomas: -Om du ska bli en fotbollspelare så ska du också få mycket pengar 
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Dialog 2 

Maria: - Mat är viktigare än pengar därför man inte dör och därför att maten ger energi 

Alma: - För pengar man kan köpa mera mat. Pengar är viktigast. 

Maria: - Nej, för att jobba och få pengar måste man äta först. Då får man energi för att jobba 

Alma: - Om man är rik och har mycket pengar så behöver man inte jobba 

Maria: - Är du rik? 

Alma: efter en paus- Jag blir rik 

Maria: - För att bli rik måste man jobba mycket 

Dialog 3. 

Hugo: -Man behöver inte sova om man inte vill, man kan leka istället  

Annika: - Man ska inte leka på natten för att man blir alldeles trött och somnar på golvet 

Hugo: - Min mamma säger också det 

Annika: - Man måste sova på natten därför att hjärnan ska vila sig! 

 

Elevernas argumentation kan man uppmärksamma i alla spontana dialoger. Barnen signalerade 

sina åsikter med hjälp av bindeord (eller konnektiva ord) vilka hos Johansson & Sandell Ring 

definieras som orsaksbindeord (2010).  Dessutom fogade dessa konnektiva uttryck samman 

satsdelar såsom huvudsats och bisats i barnens meningar. Detta kan man observera i de flesta 

dialoger: ” Jag ska jobba som fotbollspelare därför att fotbollsspelare tjänar miljoner pengar” 

(dialog 1) eller ” Man ska inte leka på natten för att man blir trött och somnar på golvet” 

(dialog 3) osv. Det sista argument innehåller även förstärkning av tes som görs genom 

konsekvensbeskrivning, nämligen för att man blir trött och somnar på golvet (dialog 3). 

Enligt Johansson & Sandell Ring (2010) hör argumentation till evaluerande familj och läraren i 

sin undervisning av argumentation bör fokusera på hur eleverna använder evaluerande språk. 

Förutom ett antal argument kännetecknas evaluerande språk av s.k. graderade evaluerande 

uttryck som speglar individens känslor och värderingar och som ”förstärks eller förminskas 

Filip: -Jag vill jobba som tolk, men jag vet inte… 

Tomas: - Vad? Tolk får mindre pengar än fotbollsspelare 

Filip:  (Säger ingenting) 

Alma: Tolkar kan många språk och de kan resa till andra länder och bo där. Därför ska du jobba 

som tolk Filip? 

Filip: -Ja, för att resa… 
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med olika former av adverb eller upprepningar ”(2010: 206). Exempel på dessa adverb är 

otroligt, mycket, viktigt, alldeles, fullständigt osv. I detta sammanhang kan man notera att i 

ovanstående dialoger använde sig eleverna av dessa uttryck när de sade ”alldeles trött” (dialog 

3), ”jobba mycket” (dialog 2), ”tolk får mindre pengar"(dialog 1) osv.   

En viktig språklig resurs i den argumenterande genre är modalitet som enligt Johansson & 

Sandell Ring (2010) uttrycks med hjälp av verb (hjälpverb) som talaren använder för att visa att 

hon antingen är bestämd i sin åsikt, eller är ”mer eller mindre övertygad om sin åsikt” (2010: 

190).  Dessa ord markerar olika steg i texten och understryker gradering av både argumentens 

styrka och dess sannolikhet. I både muntlig och skriftlig argumentationen kan man uttrycka 

modalitet med stöd av modala hjälpverb såsom bl.a. bör, kan, ska och måste (Johansson & 

Sandell Ring 2010). I samband med det kan man notera att uttrycket för modalitet kan 

observeras i dialog 2 där barnen säger att För att bli rik måste man jobba mycket och för att 

jobba och få pengar måste man äta först. 

Analysen av ovanstående observation visar att argumentation finns i alla elevernas dialoger. 

Barnen använde sig av specifika språkliga uttryck som kännetecknar den argumenterande 

genren. I elevernas uttalanden kan man uppmärksamma orsaksbindeord som signalerar deras 

ställningstaganden, modala hjälpverb som syftar på gradering av argumentens hållbarhet och 

även vissa adverb som evaluerande språk kännetecknas av. Emellertid visar observationen att 

barnen har en viss argumentationskompetens utan att vara medvetna om det. Detta leder till 

slutsatsen att barnen som argumenterar implicit och intuitivt inte har metakunskap om vad 

argumentation är.  

Gruppintervju med elever och enkätundersökning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera en gruppintervju med tre elever från årskurs två. 

Nedan redogör jag för elevernas svar på fyra frågor beträffande argumentationens innebörd, 

dess betydelse och användbarhet. Alla intervjufrågorna till eleverna bifogar jag på slutet av 

denna uppsats i Bilaga 2. Svaren jag fick under gruppintervjun kommer att kompletteras med 

en enkätundersökning där 35 elever mellan åtta och nio år svarade på sex frågor var och där 

varje fråga försågs med fastställda svarsalternativ ja, nej eller vet inte.  

Gruppintervjun 

På frågan vad begreppet argumentation är svarade endast en av de tre eleverna att han visste 

det. Barnet kunde dock inte förklara innebörden av argumentation och då gav han följande 

exempel: 
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Om man blir sjuk då ringer mamma eller pappa till skolan och säger att ”min son inte 

kommer till skolan idag för att han är sjuk”. Då vet läraren varför jag inte kommer eftersom 

min mamma ringde (eleven i år 2).  

Vidare när jag frågade eleverna i vilka situationer man argumenterar svarade en av dem att 

människor argumenterar ”när de pratar” och när de ”förklarar”.  Enligt barnets uppfattning 

argumenterar man när man svarar på lärarens frågor eller när de leker med sina kompisar. En 

av eleverna kom på att TV reklam är ett bra exempel på argumentation eftersom ”man berättar 

om varför det är bra att köpa det de vill sälja”. Samma elev menade att man också kan 

argumentera när man skriver ett brev.  

Jag frågade eleverna om de argumenterar i klassrummet. På denna fråga svarade barnen olika. 

Ett av dem svarade att de inte argumenterar i klassrummet eftersom ”de har mycket att göra”, 

de måste lyssna på det läraren säger och göra sina uppgifter. De andra eleverna sade att de 

argumenterar när de ”läser en bok och sedan pratar om den boken”.  

När jag ställde frågan om man behöver kunskap för att kunna argumentera svarade två av de tre 

eleverna att man behöver veta hur man argumenterar. En av dem tyckte att kunskaper om 

argumentation skulle kunna hjälpa dem att ”prata finare” och att förbättra relationer med andra. 

Barnen tyckte att om man kan argumentera på ett bra sätt så att alla lyssnar då mår man bättre. 

Samtidigt, sade eleverna att när man vet hur man argumenterar då vågar man säga mer ”på ett 

fint sätt så att ingen skrattar” (eleven i år 2). 

Resultatet av gruppintervjun med eleverna visar att ett av de intervjuade barnen visste vad ordet 

argumentation är. Efter det att eleven givit exempel på vad han tycker argumentation är insåg 

även en av de två andra eleverna att argumentation kan användas när man vill förklara något för 

någon eller när man t.ex. skriver ett brev. Detta vill jag registrera som ett tydligt exempel på att 

barnen lär sig i samarbete med andra vilket man kan hitta bekräftelse på i Vygotskijs teori om 

zonen för närmaste utveckling.  Dessutom vill jag ta hänsyn till Larsen (2012) som skriver att 

fördelen med gruppintervjuer är att deltagarna kan ”komplettera varandra och många kommer 

på saker när de lyssnar på andra” (2012: 85).  

Enkätundersökning 

Frågan om innebörden av begreppet argumentation besvarade 35 elever även i 

enkätundersökningen. Resultatet av denna undersökning visar att 10 av 35 elever svarade att de 

visste vad ordet argumentation betyder. Här vill jag understryka att en enkätundersökning 

endast ger möjlighet till begränsat svar varför jag inte kan vara säkert på att de eleverna 

verkligen visste vad argumentation är eller att de bara tror att de vet. Samtidigt visar 
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enkätundersökningen att 20 av 35 elever markerade att det är viktigt att kunna argumentera och 

att de behöver kunskap för att förbättra sin argumentation. Nedan kommer en sammanställning 

av elevernas svar på enkätfrågorna: 

Frågor Ja Nej Vet inte 

1. Vet du vad ordet argumentation betyder? 10  25  

2. Är det viktigt att kunna argumentera? 20 4 11 

3. Är du bra på att argumentera? 8 10 15 

4. Är vuxna bra på att argumentera? 15 10 10 

5. Argumenterar du i klassrummet? 9 20 6 

6. Behöver du mer kunskap för att förbättra din argumentation? 20 4 11 

Resultaten av både enkätundersökningen och gruppintervjun visar att ordet argumentation inte 

var känt för majoriteten av de tillfrågade eleverna. Emellertid pekar resultatet på att barnen 

innehar det så kallade implicit kunskap om argumentation vilket i sin tur kan tolkas så att de 

flesta elever kan argumentera men gör detta omedvetet och utan att själva känna till begreppet 

argumentation. Samtidigt upplever eleverna att de behöver kunskaper om argumentation. Detta 

blev uppenbart när barnen sade att man behöver kunskap om argumentation därför att 

människan mår bättre när hon blir hörd av andra. Detta kan tolkas så att barnet förmodligen ser 

en viss koppling mellan förmåga att argumentera och självförtroende. I samband med det vill 

jag hänvisa till Liberg (2010) som skriver att vi har behov av att ” ge eleverna explicita 

modeller för hur man uttrycker sig som expert i respektive ämne” (Liberg 2010: 144). 

5.4 Explicit förhållningssätt 

En av de intervjuade pedagogerna anser att det är viktigt att läraren berättar om hur man 

argumenterar och hur man för en diskussion på ett bra och vettigt sätt.  I samband med det 

påpekar läraren att ”detta moment har vi kanske missat lite grann” (läraren i 1-6): 

Jag tycker att före diskussionen måste läraren förklara för eleverna vad ordet diskussion 

innebär. Samma sak gäller argumentation. Om barnen vet vad argumentation betyder då blir 

det lättare för dem att hitta bra och starka argument. Om barnen har kunskap om hur och med 

hjälp av vilka språkliga uttryck de kan bygga sin argumentation då kanske de vågar 

argumentera mer. De flesta elever är bra på att berätta vad de tycker men de behöver lärarens 

hjälp med att lägga fram argumenten på ett bra sätt (läraren i år 1-6).   

Av detta resonemang framgår att pedagogen betraktar explicit undervisning som ett lämpligt 

förhållningssätt i arbetet med utvecklingen av elevernas argumentationsförmåga. Pedagogen 
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betonar att det är viktigt att läraren berättar om vad argumentation eller diskussion är innan 

eleverna har börjat diskutera och/eller argumentera. Detta överensstämmer med Mercer & 

Wegerif & Dawes (1999) som understryker att explicit förhållningssätt ökar elevernas språkliga 

medvetenhet och således främjar deras förståelse för vad argumentation är. Forskarna betonar 

även i sin undersökning att elever, vars pedagoger använde sig av explicit förhållningssätt i sin 

undervisning visade bättre provresultat jämfört med de elever vars arbetsgång präglades av 

implicit förhållningssätt (Mercer & Wegerif & Dawes 1999).  I samma kontext kan man nämna 

Rybka (2012) som menar att argumentation hör ihop med elevernas intellektuella utveckling 

och därför ska skolans pedagoger agera tydligt och explicit i sin undervisning. I samband med 

ovanstående kan man konstatera att lärarens utsagor om betydelsen av en explicit arbetsgång i 

undervisningen av argumentation går parallellt med forskarnas resonemang och slutsatser om 

sambandet mellan utveckling av elevernas argumentationsförmåga och explicit undervisning. 

5.4.1 Cirkelmodellen som exempel på explicit lärande  

 En av informanterna anser att cirkelmodellen är en bra metod för utveckling av 

argumentationsförmågan hos eleverna. Läraren betraktar cirkelmodellen som ett stöd vid 

övergången från vardagligt språk till mer specificerat språk vilket krävs i skriftliga 

argumenterande texter. Man lär sig att använda specifika ord som signalerar en tes (därför att, 

alltså osv) och vissa uttryck som visar på kopplingen mellan tes och argument (anledning till 

det var/är att, på grund av detta osv). Eleverna skapar ett rikare och mer varierat ordförråd som 

de kan använda både vid skriftlig och muntlig argumentation. Läraren menar att cirkelmodellen 

ger möjlighet att skapa en interaktiv miljö i klassrummet där eleverna lär sig att samarbeta och 

lyssna på varandras argument. Pedagogen betonar även betydelsen av att arbeta i grupp, där via 

interaktion och kommunikation eleverna ger stöd till varandra. Ett viktigt moment i 

undervisningen med hjälp av cirkelmodellen är lärarens stöttning som bidrar till att eleverna lär 

sig att ta ansvar för det de förväntas att göra självständigt vidare: 

Vi väljer ett ämne som eleverna är intresserade av. Intressanta ämnen påverkar elevernas 

delaktighet. Vi pratar mycket, samlar information, lyssnar, antecknar och även ritar. Vi 

koncentrerar oss på textens innehåll från början och sedan pratar vi om syfte och om vissa 

språkliga aspekter. Därefter skriver vi en gemensam text där vi går tillbaka till informationen 

vi samlade innan. Under detta stadium får eleverna en modell för individuellt skrivande 

(läraren i år 3). 

Cirkelmodellen som pedagogen använder i sin undervisning baseras enligt Gibbons (2002) på 

genrepedagogiken och präglas av en explicit arbetsgång där läraren uppmuntrar, stimulerar och 

stöttar eleverna att tänka och reflektera självständigt över hur språket och olika språkliga 
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aspekter används i olika sammanhang. Gibbons (2002) beskriver genrepedagogiken som ett 

explicit språkutvecklande arbetssätt där språkutveckling sker parallellt med ämnesundervisning. 

Att arbeta explicit innebär enligt författaren att hitta och synliggöra språkliga mönster som 

kännetecknar olika texttyper och samtidigt stimulera eleverna att fundera på hur språket 

används till olika syften (Gibbons 2002). Enligt den intervjuade pedagogen är cirkelmodellen 

ett bra exempel på stöttning vilket kan sättas i relation till Johansson & Sandell Ring (2010)  

som betraktar begreppet stöttning som centralt i den genrepedagogiska modellen. Stöttning, 

eller scaffolding översätts från engelska som byggnadsställning och i detta sammanhang säger 

Johansson & Sandell Ring (2010) följande:  

Rent metaforisk kan man föreställa sig den stödjande undervisningen som en 

byggnadsställning. När byggnaden kan stå för sig själv tas ställningen bort. Lärare förser 

eleverna med de stödjande strukturer som behövs för att utveckla nya insikter, nya begrepp 

och nya kompetenser. När eleven behärskar dessa kan läraren ta bort stöttningen, men 

samtidigt förse eleven med en ny byggnadsställning så att hon kan gå vidare i sin utveckling 

(Johansson & Sandell Ring 2010: 28). 

Det visar sig att i arbetet med cirkelmodellen stödjer och reglerar läraren arbetsprocessen som i 

sin tur består av fyra faser: först bygger man kunskap om ämnesområde, sedan för att få 

förebilder studerar man texter inom genren, efter det skriver eleverna en gemensam text och 

därefter skriver de individuella texter (Gibbons 2002). Enligt informantens utsagor är 

gemensamt skrivande ett viktigt moment i undervisningen och detta kan man också hitta 

bekräftelse på hos Bergh Nestlog (2008/ 2009) som betonar i sin undersökning att genom 

interaktion och under gemensamt skrivande lär sig eleverna hur argumenterande texter 

utformas och struktureras. Gemensamt skrivandet bidrar även till att eleverna utvecklar 

förståelse för hur man kan välja rubrik för texten och vilka bindeord kan fungera som länk 

mellan en åsikt och ett argument. Det är värt att notera att förutom argumenterande texter kan 

man använda cirkelmodellen i arbetet med instruerande, berättande och beskrivande texter 

(Gibbons 2002).  

Utifrån informantens uttalanden och teoretikernas resonemang kan man betrakta 

cirkelmodellen som ett tydligt exempel på explicit förhållningssätt för utveckling av skriftlig 

argumentation. Till skillnad från implicit undervisning, som förutsätter barnens automatiska 

och intuitiva inlärning, präglas explicit förhållningssätt av en tydlig arbetsgång under lärarens 

stöttning.  
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5.4.2 Explicit undervisning i en elevrådssituation. 

Enligt pedagogen som anordnar elevrådet är detta en planerad aktivitet där eleverna från år 1-3 

representerar elever från sina klasser i förhållande till lärare och skolans ledning. Under 

elevrådet diskuterar eleverna frågor som gäller undervisning, undervisningsmiljö och olika 

förslag från sina klasskamrater mm. 

 Elevernas intresse representerades av tretton barn från årskurs ett till tre. Pedagogen som ledde 

elevrådet berättade att enligt skolans regler byts elevrepresentanter varje år och eftersom det 

var första elevrådet i det året så erbjöds eleverna att presentera sig för varandra. Därefter 

förklarade pedagogen för eleverna varför de var där, vilka befogenheter de hade i förhållande 

till elever från ena sidan och skolans ledning från den andra sidan. Pedagogen förklarade också 

betydelsen av och skillnader mellan orden ordinarie och suppleant för eleverna. Därefter 

klargjorde han hur deras möte skulle struktureras, vad en ordförande och en sekreterare är, och 

vad ordet protokoll innebär. 

Vidare berättade pedagogen mer detaljerat om elevrådets uppgifter. Först förväntades eleverna 

att presentera sina åsikter och sedan argumentera för varför deras förslag är viktiga och 

relevanta. Därefter frågade läraren barnen om de vet vad ordet argumentation är. Eftersom 

svaren var både ja och nej förklarade läraren ordets betydelse. I elevrådet diskuterade eleverna 

fem olika förslag. Nedan kommer de två mest diskuterade åsikterna att presenteras.  

Åsikt1 

”Rastvakterna måste lyssna mer! 

Denna åsikt underbyggde en av eleverna med att det hände mycket på skolgården och att 

rastvakterna inte alltid var i närheten. Dessutom lyssnade inte alltid rastvakterna på det som 

eleverna berättade om vad som hade hänt. Det är värt att notera att alla eleverna var eniga om 

att rastvakterna måste vara mer uppmärksamma på det som sker på skolgården och därför 

argumenterande eleverna för detta förslag. Bland olika argument hördes följande: 

”Rastvakterna måste lyssna mer därför att detta ger en känsla av trygghet”, ”… för att det är 

bra att det finns en vuxen i närheten när ett bråk mellan eleverna hade uppstått”, ”därför att vi 

är barn och vi behöver vuxnas hjälp ofta”, ”därför att det är deras jobb att skydda oss”, ”för att 

man kan ska kunna känna sig trygg i skolan” osv. 

Åsikt 2 

”Vi måste skapa mer ordning i matsalen!” 
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Den elev som förde fram denna åsikt argumenterade med att ”… eftersom det är stökigt i 

matsalen och för att man inte trivs när det finns skräp på golvet”. Andra elever höll med om att 

det behövs mer ordning på platser där det finns mycket folk ”därför att det är störande när alla 

skriker” och ”därför blir det bättre om alla sitter tysta de tio första minuterna och de som inte är 

tyst ska ut”. Detta framkallade argument emot, nämligen ”att sitta tyst är tråkigt, men man kan 

sänka volymen lite grann”. 

Eleverna hade massor av olika idéer om hur man skapar ordning i matsalen. Det var bl.a. 

”skyltar med uppmanade ord”, ”en gång per vecka kan en elev från varje klass hjälpa till att 

städa i matsalen”, ”att gå till den som är stökig i matsalen och säga att det får man inte göra 

därför att detta stör alla”, ”prata med rektor eftersom alla som lyssnar på honom” osv. Tio 

minuter före mötets slut släppte pedagogen ordet fritt och då diskuterade eleverna frågor 

rörande bl.a. skolans toaletter, ”den stora dörren vid matsalen som låses ibland”, och att ”vi 

måste kontrollera hur mycket vatten vi använder därför att vi slösar bort jättemycket vatten 

som inte är gratis för skolan” osv. 

Det är viktigt att notera att jag inte kan betrakta ovanstående observation i elevrådet som ren 

undervisning av argumentation och argumentationsstrategier utan jag uppfattar den observerade 

situationen som lärarens arbete med elevernas argumentation men med huvudfokus på 

utveckling av deras förmåga att planera, fatta beslut och påverka. Pedagogen lyckades skapa en 

atmosfär där eleverna kunde framföra sina åsikter, lyssna på andras argument och komplettera 

varandras synpunkter med nya idéer. I elevrådet, där eleverna från olika åldersgrupper, och 

således med olika förkunskaper deltog, strävade barnen efter att uppnå samförstånd och efter att 

fatta viktiga beslut tillsammans. I samband med detta kan man nämna en form av grupparbete 

som behandlas av Williams & Sheridan & Pramling (2000) och där deltagande elever har olika 

förkunskaper. Författarna anser denna form av samarbete vara motiverande för eleverna 

eftersom den förutsätter ”gruppens solidaritet och den motivation som den förhoppningsvis 

framkallar, dvs. antagandet att barnen vill göra sitt bästa för gruppen och att deras arbetsinsats 

skall vara till fördel för såväl den enskilde gruppmedlem som för gruppen som helhet” 

(Williams & Sheridan & Pramling 2000: 54). Det är viktigt att notera att ovanstående 

återspeglas i Skolverkets undersökning (2000) som jag har beskrivit ovan och som handlar om 

betydelsen av deliberativa samtal i klassrummet. Dessa samtal grundas på ömsesidig 

kommunikation och präglas av ”en kollektiv strävan efter att finna värden och normer som alla 

kan enas om” (Skolverket Dnr 2000: 1613 s. 6). Detta leder till slutsatsen att man kan betrakta 

elevrådet som ett exempel på skolans aktivitet där man kan observera ett tydligt samband 

mellan argumentation, deliberativa samtal och elevernas demokratiska rättigheter.  
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6 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur fem lärare i årskurs F-3 bedömer vikten av 

elevernas argumentation och vilka arbetsmetoder och förhållningssätt dessa lärare anser vara 

mest fördelaktiga att använda i sin undervisning för elevernas argumentationsutveckling. Jag 

ville även undersöka hur de pedagogerna motiverar sina elever att argumentera i klassrummet 

och hur eleverna själva uppfattar begreppet argumentation. Ett viktigt moment i min 

undersökning avsåg elevernas egen argumentation i olika samtalssituationer i skolan. 

Den första frågeställningen i studien var att undersöka hur de intervjuade pedagogerna 

resonerar kring vikten av elevernas argumentation.  I detta sammanhang vill jag framhålla att 

alla dessa pedagoger är eniga om att förmåga att argumentera är en viktig och även nödvändig 

resurs för elevernas skolframgång. Lärarna underbygger sitt ställningstagande med ett antal 

argument som de betraktar som väsentliga även för barnens allsidiga utveckling.  Pedagogerna 

påstår att genom att argumentera utvidgar eleverna sitt ordförråd och således utvecklar de ett 

berikat och nyanserat språk. Informanterna menar att med hjälp av argumentation förbättrar 

barnen sina retoriska färdigheter och lär sig att ta hänsyn till andras argument. Ytterligare 

anledning att betrakta argumentation som en viktig aspekt i elevernas utveckling förklaras, 

enligt informanterna med argumentationens kommunikativa karaktär vilket innebär att 

argumentation förutsätter kommunikation där barnen kan ta del av varandras åsikter och 

därmed skapa en ny kunskap tillsammans. En väl utvecklad argumentation gör att individen blir 

hörd av sin omgivning vilket stärker dennes självkänsla och självförtroende. Dessutom är 

förmåga att argumentera en nödvändig färdighet för elevernas socialisering i samhället. 

Pedagogerna anser att genom att argumentera och resonera i möten med olika människor 

utvecklas de till språkande människor som vidare bygger samhällets språkkultur och 

språktraditioner tillsammans. 

I relation till tidigare forskning som gjorts av Skolverket (2000) kan man se ett tydligt samband 

mellan argumentation och deliberativa samtal som i undersökningen nämns som ett 

demokratiskt förhållningssätt där alla åsikter och ställningstaganden tas på allvar, diskuteras 

och tillsammans utvecklas med hjälp av varandras idéer. Ovanstående kan sammanfattas i 

begreppet samtalsdemokrati som Skolverkets undersökning grundas på (Skolverket Dnr 

2000:1613).  

Utifrån ovanstående framkommer ett mönster som visar att elevernas argumentationsförmåga 

är viktig för deras allsidiga utveckling och även för deras framtid. Förmåga att argumentera och 

förmåga att stå för sina åsikter hör samman med individens demokrattiska rättigheter och 
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eleverna har som samhällsmedborgare rättighet att utveckla ett nyanserat språk med välgrundad 

argumentation för att kunna positionera sig och vara delaktiga i samhällslivet. 

Den andra frågeställningen i undersökningen avsåg att ta reda på hur pedagogerna motiverar 

sina elever att argumentera i klassrummet och vilka metoder och förhållningssätt de anser vara 

lämpliga för utvecklingen av elevernas argumentation. För att lägga fram en konsekvent 

beskrivning av det resultat jag kommit fram till beträffande denna fråga, kommer jag att 

diskutera lärarnas svar utifrån de förhållningssätt de använder i sin undervisning.  

Undersökningsresultatet visar att de intervjuade pedagogerna tillämpar två motsatta 

förhållningssätt i undervisningen av argumentation vilka kännetecknas av implicit och explicit 

syn på lärande. Majoriteten av informanterna prioriterar implicit förhållningssätt som innebär 

att eleverna förväntas förstå undervisningsämnena genom att vistas i undervisningsmiljön där 

de genom att delta i olika aktiviteter lär sig naturligt och automatiskt. Enligt informanterna är 

det viktigt att skapa en stimulerande miljö där eleverna uppmuntras och motiveras att 

argumentera. Alla informanterna delar uppfattningen att eleverna motiveras tillräckligt mycket 

dessutom behöver de motivation bland annat på grund av den kulturella mångfald som 

kännetecknar dagens skola där barn från olika kulturer, med sina egna traditioner och 

värderingar träffas dagligen. Informanterna motiverar sina elever att argumentera genom att ge 

dem bekräftelse på att det de säger är viktigt och tas på allvar. Uppmuntran och bekräftelse är 

enligt pedagogerna nödvändiga biståndsdelar av lärandemiljön som också fungerar som 

motiverande faktor i synnerhet när en sådan miljö präglas av ett öppet klimat där eleverna 

känner sig accepterade, trygga och välkomna.  

Ett viktigt moment som lärarna särskilt betonade i intervjuerna är argumentationsutrymme som 

eleverna får i klassrummet. Dessutom är det angeläget att ge eleverna lika mycket utrymme där 

alla barn får tillfälle att bli sedda och hörda. Detta utrymme kan eleverna få under grupparbetet 

som enligt pedagogerna är både en motiverande aktivitet och ett arbetsätt för utveckling av 

argumentation. Under grupparbetet, löser eleverna uppgifter tillsammans och argumenterar för 

sina strategier och lösningar inför varandra och får på så sätt motivering att ifrågasätta 

varandras lösningsstrategier vilket i sin tur utvecklar deras förmåga att tänka kritiskt. Detta 

överensstämmer med resultatet av den forskningsöversikt som gjordes av Williams & Sheridan 

& Pramling (2000) där författarna kartlägger olika typer av grupparbeten för utveckling av bl.a. 

kritiskt tänkande och argumentationsförmåga hos barn. 

En stor del av informanternas arbetssätt för argumentationsutveckling utgörs av samtal, 

diskussioner och dialoger eleverna emellan. Informanterna anser att dessa kommunikativa 
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aktiviteter, som också präglas av implicit undervisning vara gynnsamma arbetsmetoder för 

utveckling av framförallt muntlig argumentation.  Bergh Nestlog (2009) skriver i sin 

forskningsstudie att kommunikativa aktiviteter där ”olika röster kommer till tals, lyssnar och 

samspelar” (2009:121) bidrar till att elevernas görande övergår till tänkande ( Bergh Nestlog 

2009). Under samtal, diskussioner och dialoger sker meningsutbyten, där eleverna tränas att 

föra fram sina egna åsikter och ta emot andras argument, dessutom lär sig barnen att vänta på 

sin tur och lyssna på varandra.  

En del av informanterna menar att förmåga att argumentera hör ihop med förmåga att 

interagera med andra och att argumentation utvecklas endast genom interaktion och samarbete. 

Det är viktigt att notera att interaktionens betydelse för argumentationsutveckling betonas även 

i tidigare forskning som detta arbete grundas på. Författarna Bergh Nestlog (2008/2009) och 

Mercer & Wegerif & Dawes (1999) understryker i sina forskningsundersökningar att kvaliteten 

på elevernas förmåga att resonera och argumentera förbättras under interaktion och sampel dem 

emellan. Detta återspeglas även i det sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande 

som grundas på att allt lärande sker genom social interaktion och via samspel med omvärlden. 

Genom att interagera och samspela med varandra upptäcker barnen nya språkmönster som de 

tillägnar sig för att vidare använda i sin argumentation i olika sociala sammanhang.  

Vidare visar undersökningsresultatet att en del av informanterna använder sig av explicit 

förhållningssätt som i sin tur präglas av en vägledd undervisning och en explicit arbetsgång där 

eleverna tydligt förklaras vad som ska läras och vad syftet med det som ska läras är. Ett sådant 

förhållningssätt kan man relatera till cirkelmodellen som en av de intervjuade pedagogerna 

betraktar som ett stöd för övergången från vardagligt språk till det specifika språk som 

utmärker skriftliga argumenterade texter. Genom att hjälpa eleverna att hitta och synliggöra 

språkliga mönster som kännetecknar argumenterande genrer, vägleder och stöttar pedagogen 

elevernas utveckling av metakunskap om skriftlig argumentation på ett tydligt och konsekvent 

sätt.  

Det explicita förhållningssättet för argumentationsutveckling betonas i ett flertal vetenskapliga 

undersökningar som detta arbete grundas på. Mercer & Wegerif & Dawes (1999), Bergh 

Nestlog (2008/2009) och Rybka (2012) understryker i sina studier att läraren bör agera explicit 

för att utveckla elevernas argumentation. Vissa av dessa forskare menar även att det finns ett 

tydligt samband mellan explicit undervisning och utveckling av elevernas metakognitiva 

färdigheter. I detta sammanhang skriver Johansson & Sandell Ring (2010) att genom att 

använda explicit förhållningssätt i sin undervisning förser lärarna sina elever med 
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”reflekterandeglasögon” som hjälper dem att få upp ögonen för sitt eget och andras lärande 

(2010). Att kunna reflektera över det man lär sig och att kunna ge omdömen om sin och andras 

argumentation innebär att skapa meningsfull kännedom eller metaförståelse om vad 

argumentation är. Sådan metaförståelse gör att eleverna utvecklar sitt metakognitiva tänkande 

som i sin tur bidrar till att eleverna lär sig att kontrollera och påverka sitt eget lärande.   

Den sista frågeställningen i studien var att undersöka hur eleverna argumenterar i vissa 

samtalssituationer under en lektion, på fritids och i elevrådet. Ytterligare ville jag ta reda på 

vilka kunskaper eleverna har om begreppet argumentation. 

Undersökningens resultat av observationerna av elever från förskoleklassen visar att de flesta 

av barnen använder i sina samtal och dialoger specifika språkliga uttryck som utmärker den 

argumenterande genren. I elevernas olika utsagor registrerade jag ett antal orsaksbindeord, med 

vars hjälp eleverna signalerade sina åsikter och satte ihop olika satsdelar i sina fraser. Eleverna 

använde sig också av olika hjälpverb vars funktion var att uttrycka gradering av argumentens 

hållbarhet och sannolikhet. Eleverna använde sig även av evaluerande språk i sina 

konversationer, som den argumenterande genren kännetecknas av. Emellertid är det viktigt att 

notera att allt ovanstående är resultat av implicit undervisning där eleverna argumenterade utan 

att veta att de argumenterade dvs. intuitivt och automatiskt. Med andra ord kan man notera att 

dessa elever argumenterade utan att ha metakunskap om argumentation och utan att ha 

metaförståelse för det de gör.  

Resultatet av observationen i elevrådet visar däremot det motsatta. Där förklarade läraren för 

eleverna vad begreppet argumentation är och uppmuntrade dem att framföra sina åsikter och 

argumentera för och/ eller emot. Här skapade pedagogen en undervisningssituation där eleverna 

fick möjlighet att medvetet ställa frågor och ifrågasätta andras svar, dessutom bidrog 

undervisningssituationen till att eleverna upplevde nyttan av argumentation då de 

argumenterade för det de själva var intresserade av.  

Resultatet av gruppintervjun och enkätundersökningen som gjordes med eleverna i årskurs två 

visar att begreppet argumentation inte var känt för de flesta tillfrågade eleverna. Av de 35 

elever som deltog i enkätundersökningen markerade bara 10 barn att de vet vad begreppet 

argumentation är. Under gruppintervjun svarade endast en av eleverna att han vet vad 

argumentation är för något men samtidigt hade barnet svårt att sätta ord på begreppets 

innebörd.  

Studieresultatet tyder på att övervägande del av de elever som deltog i denna undersökning har 

implicit och intuitiv kunskap om argumentation. Många elever saknar metakunskap om 
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argumentation, dvs. förståelse för vad de gör när de argumenterar. Detta leder till slutsatsen att 

kunskap om vad argumentation är och kunskap om hur och med hjälp av vilka strategier man 

argumenterar i vissa situationer är något som behöver utvecklas hos eleverna på lågstadiet. 

Förutom detta tycker jag att även metakunskap och metaförståelse om argumentation, med vars 

hjälp eleverna kan kontrollera, påverka och förbättra sin argumentation är oerhört viktig för 

elevernas argumentationsutveckling. I detta sammanhang vill jag notera att majoriteten av de 

tillfrågade eleverna ansåg det vara angeläget för dem att lära sig att argumentera och att de 

behöver kunskap för att utveckla sin argumentation på grund av att ”människan mår bättre när 

hon blir hörd av andra” (eleven i årskurs 2). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns olika perspektiv och olika synsätt på hur 

undervisningen av argumentation ska utformas i klassrummet. Pedagogernas olika 

förhållningssätt visar att då de å ena sidan uppmuntrar sina elever genom stöttning, när de 

samtalar och diskuterar med varandra under olika aktiviteter, kan öppna för möjligheter att 

utveckla argumentation. Samtidigt å andra sidan saknas metaspråket i t.ex. implicit 

undervisning och då kan inlärningen hindras eftersom man lär sig saker intuitivt och inte 

reflekterar över sitt eget lärande.   

Undersökningsresultatet tyder på att för att undervisa om argumentation och för att täcka in det 

som behövs för att främja elevernas argumentationsutveckling krävs det att man som lärare tar 

hänsyn till många olika viktiga aspekter. I detta sammanhang vill jag notera att när jag 

planerade denna studie och funderade på vad jag skulle lägga huvudfokus på, så var jag mest 

koncentrerad på elevernas argumentation i samband med deras språkliga utveckling, 

demokratiska rättigheter och även tilltro till språklig förmåga vilket skolans styrdokument 

föreskriver som syftet för undervisning i ämnet svenska. I resultatet av min undersökning har 

jag dock kommit fram till att argumentation är ett mångfacetterat begrepp som förutom 

språkliga färdigheter inrymmer ett flertal ytterligare aspekter såsom individens självkänsla, 

människans kulturella sedvänjor, uppfostran, förmåga att samarbeta och ta emot andras åsikter, 

förmåga att fatta beslut samt även förmåga att ifrågasätta skilda ställningsstaganden. Jag insåg 

att argumentation inte är betydelsefull i sig och det är dessutom meningslöst att argumentera 

endast för argumentationens skull. Däremot är argumentation oerhört viktig när man betraktar 

den utifrån utvecklingsperspektiv där såväl de som framför argumentationen som de som tar 

emot argumenten kommer fram till något nytt i sin konversation och där de skapar kunskap 

tillsammans. 
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Avslutningsvis vill jag lyfta fram en tanke som väcktes hos mig när jag analyserade resultatet 

av denna undersökning. I slutet av årskurs tre kan en eller flera uppgifter i nationella provet 

komma att innehålla frågor rörande argumentation.  Hur kommer i så fall de elever som bara 

har intuitiva eller implicita kunskaper om vad argumentation är att svara på dessa frågor?  

6.1 Vidare forskning 

Det har visat sig att argumentationsutveckling inte är en snabb process utan är en långvarig och 

kontinuerlig utvecklingsgång där målen som sätts upp av skolans styrdokument gällande 

utveckling av elevernas argumentationsförmåga är långsiktiga och mycket tidskrävande. 

Samtidigt visar undersökningsresultatet att argumentation är en viktig aspekt i människans 

allsidiga utveckling. Därför upplever jag att det behövs ännu mer forskning om vilka ytterligare 

metoder som man kan ta tillvara för att utveckla elevernas argumentation. 
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7.1 Otryckta källor 

Intervjuer 

Intervju 1 - 2013-09-26 (1 timme) 

Intervju 2 - 2013-09-30 (1 timme) 

Intervju 3 -  2013-10-02 (45 min) 

Intervju 4 - 2013-10-10 (1 timme) 

Intervju 5 - 2013-10-16 (40 min) 

Gruppintervju med elever - 2013-10-10 (45 min) 

     Observationer 

Observation i förskoleklass - 2013-10-12 (1,5 timme) 

Observation på fritids - 2013-10-12  (2 timmar) 

Observation av elevrådet - 2013-10-14 (1 timme) 

 

 

  

http://malmoknopparnasforskolaab.vpsite.se/upload/Barns%20saml%C3%A4rande.pdf
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8 Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide för intervju med lärare 

1. Introduktion med presentation av syftet med intervjun 

2. Inledande frågor 

a) utbildning 

b) arbetslivserfarenhet 

c) antal elever i klassen 

Teman: 

2.  Hur viktigt är det för eleverna att kunna argumentera i klassrummet? 

3. Hur mycket fokus lägger du på utveckling av elevernas argumentation? 

4. Vad behöver man som lärare veta om arbetet med utveckling av elevernas argumentation? 

5. På vilket sätt kan man utveckla elevernas argumentation?  

6. Vad är svårast när det gäller elevernas argumentation? 

7. Hur kan man som lärare motivera barnen att argumentera för sina åsikter?  

8. Kan du beskriva metoder du använder för att utveckla elevernas argumentation? 

9. Hur värderar barnen andras argument? 

10. Vilken roll spelar miljö och social interaktionen för utveckling av elevernas 

argumentationsförmåga? 

11.  Är argumentation en kulturfråga? 

12.  Kan argumentation framföras om kommunikationen icke är verbal?  

13.  Hur mycket utrymme för argumentation får eleverna i skolan? 

14.  Är diskussioner med och mellan elever viktiga för argumentationsutveckling? 

15. Vad är det som påverkar elevernas förmåga att delta i en diskussion? 

a) Ordförråd? 

b) Självkänsla? 

c) Familjesituation/tradition? 

d) Personliga egenskaper? 
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16.  Hur viktig är lärarens förmåga att argumentera? 

17.  Behövs det vidare forskning om barns argumentation?  

18. Summering 

a) Vill du lägga till något? 

b) Har du frågor? 

c) Jag fick svar på alla mina frågor. Tack för att jag fick intervjua dig! 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide för gruppintervju med elever 

Inledande frågor 

a) Namn 

b) Ålder 

c) Presentation av syftet med intervjun 

 

1. Vet ni vad ordet argument/argumentation betyder? 

2. Argumenterar ni i klassrummet? 

3. I vilka situationer i skolan krävs det argumentation? 

4. Behövs det argumentation utanför skolan? Var? 

5. Tycker ni att man behöver kunna argumentera? Varför? 

6. Behöver man kunskap för att kunna argumentera? 

7. Är det viktigt att lyssna på andras argument? Varför? 

8. Är vuxna bra på att argumentera? 

9. Summering.  

a) Tack för er medverkan! Era åsikter är mycket viktiga för min undersökning 
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Bilaga 3 

Enkätfrågor till elever i år 2 

 

 

 

Frågor Ja Nej Vet inte 

 1. Vet du vad ordet ”argumentation” 

betyder? 
   

 2. Är det viktigt att kunna argumentera?    

 3. Är du bra på att argumentera?    

 4. Är vuxna bra på att argumentera?    

 5. Argumenterar du i klassrummet?    

 6. Behöver man kunskap för att förbättra 

argumentation? 
   

Mina anteckningar  

Antalet elever som deltog i undersökningen 

Antalet elever 

som har 

svarat ”ja” 

Antalet 

elever som 

har svarat 

”nej” 

Antalet elever 

som har 

svarat ”vet 

inte” 
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Bilaga 4 

Brev till informanter 

 

Hej! 

Mitt namn är xxxxx 

Jag studerar på Södertörns högskola till lärare för förskola, förskoleklass och grundskolans 

tidigare år. Nu läser jag min sista termin och samtidigt skriver jag min kandidatuppsats som ska 

vara klar hösten -2013. Syftet men min uppsats är att undersöka hur yngre elever (F-3) 

argumenterar i vissa samtalssituationer samt hur lärare arbetar med utveckling av elevernas 

argumentation. 

Jag är tacksam om jag får möjlighet att träffa någon av Er lärare och intervjua och/eller vara 

med på någon lektion. 

Som lärarstudent är jag medveten om de fyra etiska forskningsprinciper som berör 

individskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. All 

insamlad information och resultatet av min undersökning kommer att användas uteslutande för 

denna uppsats. 

Om du eller dina kollegor vill delta i min studie ring eller mejla mig 

Jag ser fram emot att träffa dig! 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar 

Xxxxx 

Tel: xxxxx 

Mejl: xxxxx 

 


