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Praksis:
�Split det ad�

eller
�Gør det stærkt�

2 Dagsorden
� Hvad skal vi bruge det her til?

� Opdage svaghederne i de eksisterende argumenter
� Gøre dem stærkere

� 1. Frembringe stærkere belæg / rygdækning
� 2. Svække påstanden
� 3. Nyartikulere hjemmelen
� 4. Skyde gendrivelser til hjørne

� Pille dem fra hinanden
� Hvilke redskaber har vi nu til dette?

� Kapitel 4+5 i kompendie
� Hjemmel: Ofte usynlig, og tilsyneladende selvfølgelig

� Men ved at få den artikuleret, kan vi spørge til den
� Styrkemarkører: Hænger de sammen?

� Bemærk dog!: Alt for svage styrkemarkører gør budskabet uinter-
essant

� Gendrivelse: Forklare hvorfor mulige gendrivelser ikke er relevante
� Første time: Tilbagemelding på opgaver
� Anden time: Hvordan kan Toulmin-analyser hjælpe i den journalistiske proces

� Se på en eksamens-opgave
� Spørgetid + Evaluering

3 Tilbagemeldinger på opgaver
� 29 besvarelser � repræsenterer 115 studerende
� Usikkerhed på forholdet gyldighed, sandhed og holdbarhed

� Hvad spørger jeg efter, når jeg spørger om det er gyldigt?
� Afstemning: Kan man have gyldig, falsk-P, Sande-B?
� Afstemning: Kan et arg. være gyldigt, hvis B er falske?

� Hvad spørger jeg efter, når jeg spørger om det er holdbart?
� Afstemning: Kan et arg. være holdbart, hvis B er falske?

� Repetere forholdet mellem gyldighed, sandhed og holdbarhed
� Sandhed: Er hver enkelt påstand i overensstemmelse med virkeligheden

� Målet med journalistik er at bevise hovedpåstandens sandhed
� Gyldighed: Kan vi bevise fra belæg til hovedpåstand

� Hvilke underpåstande skal jeg undersøge, inden jeg har bevist HP?
� Imens jeg lister op, undersøger jeg endnu ikke, om de faktisk er sande

� Sandheden af præmisser afgør ikke om gyldigt, men om holdbart!
� Holdbarhed: Giver argumentet os anledning til at fremsætte påstanden

� Er de nødvendige belæg/hjemmel rent faktisk også sande?
� Er argumentet gyldigt?
� Er belæg/hjemmel sande?
� Bemærk at rækkefølgen i mine spørgsmål ikke var tilfældig

� gyldighed � sande præm/konkl � holdbart

4 Gennemgang af opgave 1 � 1/2

� HP1: Man kan ikke nå alle møder som udenrigsminister.
� HP2: Man kan godt forsvare at nedprioritere EU-møder
� HP3: PSM har gjort det godt nok som udenrigsminister

� Præmisserne:
� B1: Man kan ikke være alle steder på én gang (sandt)
� B2: Nogle møder er vigtigere end andre (nok sandt)
� B3: PSM har deltaget i flere møder, end han har meldt afbud til

� Gyldigt?
� Mange siger �ja�, uden at de oplistede belæg tvinger påstanden igen-

nem
� Eks: �Som udenrigsminister er man nødt til at prioritere sine møder�

� �Der er både gøremål ude og hjemme, der gør at man ikke kan nå 
alle møder.

� Man er nødt til at se på hvad der sker rundt omkring i verden.
� Eksemplet med Den Afrikanske Unionsmødet.�

� Gyldigt? �Ja, Fordi man kan ikke være to steder på en gang.�
� Nej, dette er ikke et gyldigt argument. Hvorfor ikke?
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Gennemgang af opgave 1 � 2/2

� HP1: Man kan ikke nå alle møder som udenrigsminister.
� HP2: Man kan godt forsvare at nedprioritere EU-møder
� HP3: PSM har gjort det godt nok som udenrigsminister

� Præmisserne:
� B1: Man kan ikke være alle steder på én gang (sandt)
� B2: Nogle møder er vigtigere end andre (nok sandt)
� B3: PSM har deltaget i flere møder, end han har meldt afbud til

� Gyldigt?
� HP1: Mangler: H1: Nogle møder ligger samtidig (nok sandt)
� HP2: Mangler: H2: At de �vigtigere� møder/opgaver ligger samtidig med EU-

opgaver
� sandsynligvis sandt (fx mødet m. de afrikanske lande), men kan diskuteres: 

hvad er �vigtigt�?
� Bemærk: Her er det ikke afgørende om præmisserne er sande!!!

� HP3: Mangler H1+H2 +
� H3: Hvis man deltager i de vigtigste møder, så er det ok at nedprioritere 

mindre vigtige møder � særligt hvis man alligevel kommer til de fleste 
møder i EU.

� Er HP, B, H  sande?
� Ja � sandsynligvis

� Er argumentet holdbart?: Ja

6
Gennemgang af opgave 2

� Hovedpåstand: Ny Alliance er færdig (13 � falsk)
� Afstemning: Kan man lave et holdbart argument på en falsk HP?

� Alternativ: Man ser sjældent nye partier lykkes (9)
� Men belægges vel egentlig ikke; (et �falsk� derfor)

� Belæg:
� Naser Khader har ikke formands-evner (sand)
� politisk og organisatorisk inkompetence (sand)
� Kunne ikke styre pressen (sand)
� Uklare meldinger og strategier (sand)

� Gyldigt: Ikke som det står � hvordan kan vi vide det allerede nu?
� �Ja gyldigt: Der er en sammenhæng i mellem, belæg og hovedpåstand, og vi antager 

at belæggene er sande�
� Er belæggenes sandhed vigtig her?
� Hvad har vi brug for udover sammenhæng?

� At sammenhængen er udtømmende?
� Man kunne godt forestille sig, at partier kunne trodse alle odds, og bestå

� Fx med en anden parti-formand, som kunne �vinde hjerterne� trods problemerne
� Gøres gyldigt? Nødvendige ekstra præmisser:

� NK er eneste mulige formand (falsk)
� De nævnte præmisser er minimumsbetingelser for at overleve som parti (nok falsk)

� Bliver argumentet nu holdbart? Nej
� For det første kan man ikke lave et holdbart argument for en falsk påstand
� For det andet dukkede der også falske præmisser op for at gøre det gyldigt

7 Gennemgang af opgave 3
� Hovedpåstand

� De vestlige lande må handle nu [derfor...] (ca. 25 har fanget den)
� Præmisserne

� Der er fare for blodsudgydelser (nok sand)
� Den egentlige grundpræmis
� Understøttes af:

� Der skal være valg i Tanzania (sand)
� For at kunne stemme, må man have valgkort (sand)
� Udstedes kun til regeringsstøtter (nok sand)

� Derfor kan oppositionens tilhængere ikke stemme (tvingende arg)
� Hvilken hjemmel kan gøre hele argumentet tvingende?

� Hvis man kan hindre blodsudgydelser, skal man gøre det (fair synspunkt!)
� Vestlige lande kan hindre blodsudgydelser (??? -- burde nok belægges 

yderligere)
� Argumentet for grundpræmissen:

� Hvis man ikke kan få lov at stemme, er man tilbøjelig til at udgyde vold 
(hmm)

� Holder argumentet?
� Sandheden af nogle af præmisserne er nok rigelig usikker
� Et problem med værdi og holdnings-argumenter

8 Gennemgang af opgave 4
� Påstand: Journalistikken risikerer at blive den største trussel mod demokratiet
� Belæg: Alt for mange journalister stiller sig tilfredse med at være en del af un-

derholdnings- eller marktingsbranchen, og resten er bare for dovne
� Hjemmel

� Hvad skal man spørge sig selv om, når man skal finde en hjemmel?
� Hvordan kommer vi fra belæg til påstand

� Demokratiet har brug for neutrale sandhedssøgere og vagthunde. 
� Underholdnings-og marketingsbranchen er ikke sandhedssøgende. 
� Ekstra: Når man ikke understøtter demokratiet, så truer man det

� Rygdækning: Journalistforskere (to af de største)
� (er altså ikke en hjemmel, som flere ellers mener...)

� Styrkemarkører:
� Påstand: risikerer (svag), meget snart, største (påtrængende)
� Belæg: Alt for mange (ikke alle � hvad er �for mange�?)

� Balance, men svage
� Gendrivelse: Medmindre vi besinder os på vores ansvar
� Holder det: Nok strammet for meget (hjemmel er ikke indlysende hele vejen)

� �det mangler underbyggelse� -- prøv at være lidt mere specifikke :-)
� �Nej, for ikke gyldigt� -- kan vi have det efter en Toulmin-analyse?
� Er forholdsvis normativ, så ikke entydig sande/falske præmisser



11 Hjemmel
� Hjemmelen er på en måde både det sværeste og vigtigste ved Toulmin-analyser

� Ikke så afgørende om man kan adskille det klart fra Belæg
� Generelle påstande (hjemmel) vs. enkelt-tilfælde (belæg)
� Nødvendig for at kunne slutte endeligt til påstanden

� Er meget ofte skjult i det eksplicitte argument
� Ofte fordi det er for selvfølgeligt/trivielt

� Påstand: Blyanten falder på gulvet
� Belæg: Den triller ud over kanten på bordet

� Hjemmel: Hvis en blyant triller ud over kanten medfører tyngdekraf-
ten, at den falder ned

� Pointe: Det er ofte berettiget at hjemmel er skjult � vi kan ikke sige det 
hele

� Men: Strategisk kommunikation går ud på at være kreativ omkring �selvføl-
geligheder�

� Den kritiske journalist er derfor nødt til at reflektere de implicerede selv-
følgeligheder

� Diskursanalyse � på 7. sem
� Eksempel på strategisk brug af hjemmel på næste side

12 Det sejler i Schengen
� Dansk politi har netop anholdt en polak, som i 1997 begik dobbeltdrab i Danmark 

Morderen blev idømt livstidsstraf men blev efter en prøveløsladelse udvist af 
Danmark for bestandigt.. Nu er han i Danmark igen, oplyser flere aviser i dag.

� - Nu er det på tide, at Danmark gør op med Schengen. Det nævnte eksempel er 
jo blot et af mange, når det gælder kriminelle EU-borgeres frie adgang til Dan-
mark. For ifølge Schengen-reglerne skal EU-borgere ikke vise pas ved indrejse i 
Danmark, siger Dansk Folkepartis EU-ordfører Pia Adelsteen.

� [...] Sagen viser med al ønskelig tydelighed, at DF's genindførelse af grænsekon-
trollen er nødvendig.

� (http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Det_sejler_i_Schengen.asp)

� Påstand: Grænsekontrol må genindføres
� Belæg:

� En udvist polak vender jævnligt tilbage til DK (sandt)
� Schengen betyder, at man ikke skal vise pas ved grænsen (sandt)

� Hjemmel:
� Vi ønsker ikke at udviste vender tilbage til DK (nok sandt)
� Når man ikke viser pas ved grænsen, er der ingen grænsekontrol (falsk)
� Grænsekontrol ville være et effektivt middel til at hindre ulovlig indtræn-

gen i DK (falsk)

13 Eksempel på hjemmel-fremdragelse
� Tirsdagspressemøde, d. 1/6-2010 (http://www.stm.dk/_p_13190.html)

� Spørger: Lars Løkke Rasmussen � den konservative folketingsgruppe har netop 
meddelt, at den ikke kan gå ind for, at medlemmerne skal gå ned i løn, sådan som I el-
lers havde talt om var meningen. Hvad synes du om, at man ikke vil gå foran i den kon-
servative folketingsgruppe?

� Statsministeren: Spørgsmålet om folketingsmedlemmernes løn, det er et anliggende for 
Folketinget. Det skal jeg ikke blande mig i. [...]

� Spørger: Men din egen politiske ordfører har været ude at sige, at det synes Venstre 
var en god ide � Dansk Folkeparti bragte forslaget på banen. Er det ikke sådan en lille 
smule forvirrende, at man så ikke hos de konservative vil følge trop og gå foran?

� Statsministeren: Jeg vil ikke blande mig i, hvordan folketingsmedlemmerne skal afløn-
nes. Jeg har et ansvar i forhold til ministrene og regeringen. Vi har fremlagt et lovfor-
slag, hvor vi sætter ministervederlaget ned med 5 procent. [...] Så har vi aftalt at bede 
Folketingets formand om at foranstalte en diskussion mellem Folketingets politiske par-
tier omkring folketingsmedlemmernes aflønning, det skal jeg ikke blande mig i.

� Analyse:
� Påstand: LLR skal ikke blande sig i folketingets beslutninger
� Belæg: Statsministeren har ansvar for ministrene

� Hjemmel1: Statsministre har kun ansvar for ministres løn
� Hjemmel2: Statsministre skal ikke udtale sig om noget de ikke har ansvar for
� Hjemmel3: LLR er kun statsminister (og ikke fx formand for Venstre)

14 Case: �Havet sletter ingen spor�
� Analyse1: Hovedpåstand: Marint affald i Vesterhavet er et stort problem (refl-

rapport 1)
� Belæg1: Vi bør bekymre os om dyrelivets velbefindende [s]
� Belæg2: Fiskeriet er vigtigt for vestkystkommunerne [s]
� Belæg3: Enhver krone brugt på oprydning er spildt [s/f ?????]

� Er det sandt?
� Hjemmel: Når samfundet og naturen bøder for menneskeligt spild, er det et 

problem [kan diskuteres, men er ikke en urimelig antagelse]
� Find fejlen :-)

� Belæg4: Der findes marint affald i Vesterhavet! [nok sandt]
� Men s.3 i hovedartikel: Falder mængden?

� Hvis ja, så skal der opstilles en gendrivelse
� Ellers falder rimeligheden af artiklen jo

� Analyse2: Rigtig fin og overbevisende
� Analyse3: Bemærk fint gendrivelses-arbejde (artikuler og skyd-til-hjørne)



15 �Havet sletter...� fortsat
� Analyse4: Hovedpåstand: Vi har alle et ansvar for affaldet i Vesterhavet

� Belæg:Ifølge KIMO kommer affaldet fra fiskeri, offshore-virksomhed, skibe, af-
løb, rekreativ virksomhed [sikkert sandt]

� Hjemmel: Når det er tilfældet, er vi alle ansvarlige [?]
� Sjusket analyse: Gyldigt argument, men er det holdbart?

� Dækker listen i belægget �alle�
� Er man ansvarlig, fordi man har været med til at udlede?

� Hvad menes med �ansvarlig�?
� Dem der har rodet?

� Er de forskellige rodehoveder lige ansvarlige?
� den uheldige turist vs. den bevidste miljø-dumper
� Plastik-handskerne på stranden vs. maler-resterne i garnet

� Må vi ikke tale om �ansvarlighed� i flere forskellige betydninger?
� Dem der skal rydde op?

� Denne del af argumentanalysen kunne med fordel være strammet op
� Ville have givet en mere præcis artikel
� Sammenblander mange forskellige fænomener, så budskabet bliver uklart

17 Afsluttende råd
� Man kan ikke �on-the-fly� opfylde de idealer, som vi har stillet op her

� Vi opstiller nogle idealer, som de færreste kan udleve i det daglige
� Men det er vigtigt retrospektivt at reflektere styrken af éns argumenter
� For herved skærpes argument-sansen, og man bliver bedre �on-the-fly�
� Den gode journalistik er en livslang proces

� Kan man have ikke-argumenterende journalistik? 2 yderpoler
� Rent oplysende
� Rent følende, retorisk-bevægende, overtalende (som reklamen)

� Behageligt, men ikke vigtigt på den lange bane

18 Indledning til spørgetime
� Vi forventer at I har/får styr på:

� Distinktionen mellem sandhed, gyldighed og holdbarhed
� Toulmin-modellen

� Forholdet mellem påstand og belæg
� Hvordan man analyserer et argument, så det bliver gyldigt
� Hvad ligger udenom det udtalte

� Særligt: Hjemmel, styrkemarkører, gendrivelse
� I første omgang: At I kan bruge værktøjerne refleksivt på jeres 

egne produkter
� Dette giver jer et godt udgangspunkt for at:

� Lave dækkende og sammenhængende journalistiske produkter
� Udvikle en evne til at engagere sig kritisk i kildernes påstande

� Lige nu er det sandsynligvis primært teori for jer
� Den praktiske kunnen vil følge med øvelsen
� Efterhånden vil det blive �rygrad�

20 Hvad kan I gøre fra nu af?
� Øve!

� Gamle eksempler fra kurset findes her:
� http://argument.mediajungle.dk/category/oevelser/

� Reflektere over eksempler I møder
� Send gerne analyserne til mig, hvis I har behov for det (men 

ikke omkring eksamen)
� Ude på holdene bliver I også tvunget til det

� Læse:
� Helle-Marie Kromanne: Som de dog ka� sige det

� En værktøjssamling
� Niels Møller Nielsen: Argumenter i kontekst

� Sætter argumentation i en bredere kontekst
� Men pas på: Han våser lidt om tautologier

� Collin, Sandøe, Stefansen: Derfor
� Lidt tung...


