
TANKEFEILSTOMBOLA

Tankefeil eller argumentasjonsfeil er et samlebegrep for usaklig og/eller irrasjonell argumentasjon. Dette 
er spillet som utfordrer deg til å gjenkjenne tankefeil på en underholdende måte. 

Spillet i et nøtteskall
Tankefeilstombola er et kortspill for 4-7 spillere. Hvis man er flere, kan man rullere på å spille og 
resten kan følge med. Det er selvsagt også mulig å spille med flere grupper. 
Målet med spillet er å bli mer bevisst på vanlige tankefeil. Spillerne veksler mellom rollen som 
debattant og etterforsker. 

Penn og papir til hver av etterforskerne.  

En kortstokk med 18 tankefeilskort og 
7 påstandskort.
  
Spillbrett - et A3-ark med beskrivelser av alle 
de 18 tankefeilene til hver av etterforskerne.  

UtstyrDebattantenes oppdrag er å argumentere for eller
imot en påstand ved å bruke tankefeil på en 
overbevisende måte. Etterforskernes oppgave er å 
avsløre hvilke tankefeil som er begått.
Etterforskerne konkurrerer mot hverandre i å 
avdekke tankefeil. Vinneren er den som har avdekket 
flest tankefeil når spillet er slutt.
En runde av spillet tar mellom 20 og 40 minutter.

Før spillet starter

Tankefeilskort og påstandskort plasseres i separate bunker med tekstsiden vendt ned. Sørg for at 
kortbunken med tankefeilskort kun består av de tankefeilene som er synlige på spillbrettene. 

Spillerne deles inn i debattanter og etterforskere. To er debattanter, mens resten (2 - 5 spillere) er
etterforskere.  
Hver etterforsker får utdelt et spillbrett, penn og papir.
Første gang man spiller skal høyre og venstre del av brettet tildekkes så man kun kan se de seks
midterste tankefeilene.

Spillets gang
Steg 1

En av etterforskerne trekker det øverste kortet fra påstandskortbunken. Dette leses høyt og 
plasseres synlig for alle spillere.

Debattantene blir enige om hvem som skal argumentere for og imot påstanden på 
påstandskortet.

Viktig: Dette spillbrettet må du laste ned og 
skrive ut selv, i det antallet du trenger. 
Du finner spillbrettet på Human.no/kortspill.  



Steg 2
Hver debattant trekker et tankefeilskort. Denne tankefeilen skal man bruke i argumentasjonen om
påstanden som er trukket, og den skal holdes hemmelig for de andre spillerne.
Debattanten som hadde bursdag sist, starter med å legge fram et argument for påstanden. Den
andre debattanten svarer ved å argumentere mot påstanden.

Når etterforskerne tror de vet hvilken tankefeil som blir brukt, skal de høyt og tydelig si navnet på
den debattanten som bruker den. Når debattanten har fullført argumentet sitt, tar man en pause 
i debatten, og etterforskeren får legge fram forslaget sitt og en kort begrunnelse.

Dersom etterforskeren har gjettet riktig, noterer hen ett poeng på arket sitt. Debattanten 
trekker så et nytt kort fra bunken som hen må bruke i sin videre argumentasjon.

Dersom etterforskeren har gjettet feil, noterer hen ett minuspoeng på arket, og debatten 
fortsetter fram til neste etterforsker bryter inn.

Steg 3
Når det kun gjenstår ett tankefeilskort legges alle kortene tilbake i bunken. 
Nå er første runde over, og man kårer rundens vinner. Den av etterforskerne som har flest poeng, 
vinner runden.
Spillbrettene utvides med tre ytterligere tankefeil, og de tilsvarende kortene stokkes inn i bunken.

Debattantene fra første runde bytter nå rolle til etterforskere. To etterforskere tar på seg rollen som
debattanter.

Etterforskerne trekker et nytt påstandskort (se "Steg 1"), og spillet fortsetter på samme måte fram
til 17 av 18 tankefeil på spillbrettet har blitt avdekket.

Spillets avslutning
Når det kun gjenstår ett tankefeilskort, er spillet over. Vinnere blir kåret for hver runde blant 
etterforskerne dersom man ikke har vekslet på roller inne i rundene (se "Øvrig"). 

Øvrig
Hvis en debattant ikke klarer å bruke tankefeilskortet hen har trukket til å formulere et argument, 
kan kortet plasseres i bunnen av bunken, og hen får trekke et nytt. 
Ved 6 eller flere spillere bytter man på roller oftere. For hvert andre tankefeilskort som spilles,
rulleres debattantrollen til to nye spillere. Etterforskeren som har flest poeng etter at alle rundene 
er ferdigspilt, kåres som vinner. 
Hurtigspill: Hvis man har begrenset tid, kan man før spillet starter avgjøre å spille fram til 9, 12 eller 
15 tankefeil har blitt plassert. 

Spillet er utviklet av Kristine Eide, Aleksander Isaksen Husøy, Peter Wingaard Meldahl og 
Maria Eriksen ved Spillhuset i Bergen på oppdrag fra Human-Etisk Forbund. 

Spillet ble lansert som en del Human-Etisk Forbunds kampanje 
"Er du sikker på det?" høsten 2021. 


