
Samtalsledarmaterial

I den här övningen tränar sig deltagarna på att argumentera genom att 
formulera sig kring en bestämd sakfråga. 

Tidsåtgång
» 5-10 min per argumentation

Instruktion
Förberedelse: Kopiera upp sidor ur deltagarmaterialet med  
de sakfrågor du tänker använda, så att du har lika många 
kopior som par i gruppen (20 pers = 10 par etc). Dela 
sidorna längs med markeringen.

Dela in gruppen i par/två och två. Alla par ska ha lappar 
med samma nummer, men den ene i varje par ska ha en 
A-lapp (t ex 1A) och den andre en B-lapp (t ex 1B).

Berätta att deltagarnas uppgift är att argumentera för var-
för det synsätt som står på den lapp man fått sig tilldelad 
är det rätta tillvägagångssättet i den aktuella sakfrågan. 
 Var tydlig med att berätta att det som sägs under den 
här övningen inte behöver vara vad deltagaren  
egentligen tycker. 
 Om du märker att grupperna slutar argumentera bryter 
du och delar ut ett nytt påstående. 

Summering i storgrupp
Skriv upp ett antal frågor på exempelvis en tavla. Be del-
tagarna sätt sig i smågrupper och samtala med varandra. 

Exempel på frågor: 

– Hur kändes det att argumentera? Var det lätt? Svårt?
Frustrerande? Engagerande?

– Var det lätt eller svårt att hitta på argument?

– Hur mycket lyssnade ni på varandra?

– Hade ni hellre velat ha den andras lapp?

– Var det lätt eller svårt att hålla fast vid det som

stod på sin egen lapp?

– Ledde argumentationen fram till någonting?

– Vad lärde ni er av övningen?
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Kompletterande övning: Introduktion // Hur pratar vi med varandra?

Deltagarmaterial

Om ledningen ger alla som har nått sina hälsomål en 

belöning  kommer de som inte är så intresserade att bli 

mer motiverade att satsa på sin hälsa.

» Argumentera för belöning som bästa metod.

För de som är minst intresserade av att satsa på sin 

hälsa är det viktigast att ledningen ställer tydliga krav 

och sätter upp regler så att det inte är lika lätt att 

komma undan.

» Argumentera för tydliga krav och regler 

som bästa metod.

1A 1B

Det är ledningen som måste skapa rätt arbetsformer för att vi ska få balans mellan arbete och fritid.
» Argumentera för att det är ledningens ansvar.

Det är jag själv som i första hand har ansvar för att hitta en bra balans mellan arbete och fritid. 
» Argumentera för att det är individens ansvar.

2A
2B

Vi måste arbeta aktivt med jämställdhet hos oss. Annars 

kommer ingenting att förändras. 

» Argumentera för att aktivitet behövs.

Jämställdheten kommer automatiskt när fler yngre 

kommer in i arbetslivet.

» Argumentera för att det löser sig automatiskt.

5A
5B

OBS! I och med att argumentationerna handlar  
om arbetsmiljö kan verkliga förbättringsområden 
synliggöras. Fånga upp dessa, så att de inte  
går förlorade.
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