
Argumenterende tekst 
Element: Ordforråd, sjanger, lese- og skrivestrategier 
 

• Gå gjennom typiske ord i argumenterende tekster. 
• Gjør øvingen. 
• I tekstene fins det flere vanlige ord og uttrykk som passer i argumenterende tekster. 

Finn disse ordene og uttrykkene. 
 
Sett inn ordene på riktig plass. 
 
Derfor  
En del foreldre synes 

For det første 
For det andre 

Synes 

 
 
Barnehage er viktig for de som kommer fra andre land 
 
I Norge går de fleste barn i barnehagen. I Norge er det en støtteordning for de foreldrene som 
vil være hjemme med barna kan søke på. Den heter kontantstøtte Jeg mener at kontantstøtten 
kan føre til at mødre fra andre land blir isolert i hjemmet og ikke får kontakt med Norge og 
nordmenn. 
 
__________________ får mødrene en sjanse til å studere norsk når barna er i barnehagen. 
Mødrene kan kjenne seg trygge på at barna blir passet på og de kan konsentrere seg om 
studiene sine. Dessuten kan de også treffe andre voksne. Dette er veldig viktig for å integreres 
i samfunnet. 
 
 
________________ får barna mulighet til å treffe andre barn og lære seg norsk i barnehagen. 
Barna får også lære seg den norske kulturen. 
 
______________________ det er bedre om mødrene er hjemme med barna mens andre mener 
de skal få en sjanse til å studere. Jeg _____________________ at alle skal kunne velge selv 
men når det kommer til innvandrerfamilier er risikoen stor for at mødrene blir isolert i 
hjemmet. Med andre ord får ikke mødrene kontakt med nordmenn. 
 
_________________ mener jeg at kontantstøtten er en risiko for spesielt mødre i 
innvandrerfamilier. 
 
 
 
Eva S. 
 
 
 
 
 

 
 



Kontantstøtten er en mulighet, ikke en trussel 
 
Eva S. skriver i sitt innlegg at kontantstøtten er en trussel mot spesielt innvandrerkvinner. Hun 
mener at disse kvinnene risikerer å bli isolert og ensomme, dersom de velger å bruke 
kontantstøtteordningen. Jeg synes at Eva S. har misforstått situasjonen. Støtteordningen gjør 
at foreldrene får en mulighet til å selv bestemme over sine barn. 
 
_______________________ vil jeg si at jeg er enig med Eva S. om at barnehage er bra på 
mange måter. Barna får mulighet til å leke og lære seg mye i barnehagen. For innvandrerbarn 
er dette spesielt viktig med tanke på språket. 
 
__________________ mener jeg at Eva S. tar feil når hun tror at innvandrere heller vil være 
hjemme enn å gå på skole eller jobb. Men vi er alle ulike. På den ene siden vil mange ha 
barnehageplass. ______________________ fins det familier som heller vil være hjemme med 
sine barn. Men jeg mener at det er hver familie som skal bestemme, ikke kommunen eller 
staten. 
 
________________________ vil jeg si: la alle foreldre bestemme selv hvordan de vil ordne 
barneomsorgen. Det klarer de! 
 
  
Sett inn ordene på rett plass. 
 
Derimot Innledningsvis  På den andre siden Avslutningsvis 
 
 


