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Dekonstruktion af argumenterende tekst – et læserbrev 

Denne dekonstruktion kan bruges på melletrin og i udskolingen. Måske kan man ikke tage det hele med på 

mellemtrinnet, men så kan man tale med eleverne om det at diskutere og fremføre sine synspunkter og at 

kunne argumentere for sin sag. Og man må inddrage de ting, der er relevante for sin egen klasse. Måske 

taler man kun om genrens trin, måske taler man kun om leksikogrammatikken, måske vil man i udskolingen 

inddrage Toulmins argumentationsmodel for at analysere og arbejde med opbygningen af argumenter. 

Teksten kan findes her: http://www.information.dk/525965 (fra Information 2/3 2015) 

Naivt at forbyde Hizb ut-Tahrir 

R. R., Nørresundby 

Min personlige og liberale holdning til forslaget om at forbyde Hizb ut-Tahrir er, at det er dumt, 

naivt og forkert. 

Det er dumt, fordi forbud aldrig nogensinde har fungeret eller løst et samfunds udfordringer. Tyveri, 

narkotika, vold med mere er alt sammen ulovligt, men folk benytter sig stadig af det. 

Det er naivt, fordi forslaget er en panikløsning, som er mere til skade end gavn. Der er ingen tvivl 

om, at flere organisationer ville bruge dette forbud i deres rekrutteringsmateriale for at sælge 

påstanden om, at »de hader muslimer«. 

Det er forkert, fordi vi ikke skal begrænse ytringsfriheden eller forsamlingsfriheden, udelukkende 

fordi vi ikke er enige med organisationen. Desuden er det utroligt bekymrende, at politikere prøver 

at påvirke jurister på den måde. 

I 2008 kom rigsadvokaten til konklusionen, at Hizb ut-Tahrir ikke kunne opløses. Hvorfor skulle 

det være muligt nu? Så kære politikere, kom med reelle løsninger, der gør samfundet – og ikke blot 

meningsmålingerne – gavn. 

 

Formål  

Tekstens formål er at overbevise læseren og i virkeligheden også politikerne om, at de skal gøre noget 

bestemt. Her om, at de skal lade være med at forbyde organisationen Hizb-ut-Tahrir, hvilket afsender så 

argumenterer for. Tal her med eleverne om, at det er vigtigt at kunne argumentere for sine synspunkter og 

at det er noget, man har brug for både i skolen, hvis man skal diskutere forhold, man gerne vil have lavet 

om, men også udenfor skolen, hvis man vil blande sig i den politiske debat. 

Genretrin 

Tal med eleverne om, at for at nå formålet kan man opbygge sit læserbrev på den måde, at man først laver 

en overskrift, i form af en rubrik, så fremkommer man med en række synspunkter, og så kan man ende med 

at ridse sit synspunkt op igen i form af en anbefaling, der hviler på argumenterne. 

http://www.information.dk/525965
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Rubrik: Naivt at forbyde Hizb-ut-Tahrir antyder, hvad afsenders 

holdning er, her som et synspunkt, det samme, som fremkommer 

under ’påstand’. 

Synspunkt: fremkommer her meget klart som en påstand. Bemærk, 

at afsender understøtter denne påstand med, at det er et personligt 

og liberalt synspunkt. Hans synspunkt er, at der er fire grunde til, at 

det ikke er fornuftigt at forbyde organisationen Hizb ut-Tahrir. 

Læserbrevet har dermed en struktur, der passer fint med 

skabelonen, betegnelserne dumt, naivt og forkert erstatter blot ’for 

det første’, ’for det andet’ osv. Det fjerde argument har ikke nogen 

betegnelse eller nummer, men er alligevel et argument: nemlig det, 

at man faktisk før har forsøgt at opløse organisationen Hizb-ut-

Tahrir, men det var ikke muligt. 

Herefter følger argumenterne: I dette læserbrev er der faktisk fire 

argumenter, selvom ma umiddelbart skulle tro, der kun er tre, fordi 

de tre første er struktureret omkring de tre påstande, at det er 

dumt, naivt og forkert. 

Det kunne næsten have stået: ’for det første mener jeg, det er 

dumt…’ osv., som efter den klassiske skabelon, men her er den 

allerførste del af sætningen udeladt. Virkningen er dog den samme, 

og læseren får et klart og tydeligt indtryk af afsenders tre 

argumenter. 

1: det er dumt… 

2: det er naivt… 

3: det er forkert… 

Det sidste argument om, at man har forsøgt før, er ikke sat ind 

under den samme ramme. Kan det skyldes, at afsender har forsøgt at fastholde en tretrinsmodel ud fra en 

betragtning om, at det er en struktur, vi også kender andre steder fra? 

Tal med eleverne om effekten af denne opbygning, der også kan omtales som en anafor, en gentagelse i 

begyndelsen af sætningen. Martin Luther Kings berømte ’I have a dream’ er et eksempel på en anafor. Her 

baserer afsender sig på denne opbygning, men modererer den ved at skifte mellem dumt, naivt og forkert. 

Det giver en stor styrke til teksten, og læseren føler en vis genkendelse i løbet af argumentrækken. Man får 

en klar forståelse for de argumenter, afsender har valgt, og man kan følge hans argumentation frem mod 

den afsluttende anbefaling. Der er noget genkendeligt i strukturen med de tre led, og det er som om det 

fjerde argument ikke rigtigt fungerer på samme måde. Analysen viser også, at man skal passe på, man ikke 

lader sig snyde af den grafiske opsætning, for så kunne man forledes til at tro, at der kun er tre argumenter 

i dette læserbrev. 
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Tal også med eleverne om, at det netop er i denne fase, de skal bygge gode argumenter op, der kan 

overbevise deres modpart. I udskolingen kan man benytte Toulmins argumentationsmodel som 

udgangspunkt for en samtale om at opbygge argumenter, og man kunne undersøge de tre argumenter med 

denne model, ligesom man kan arbejde med den, når eleverne skal lære at argumentere i udskolingen. 

Anbefaling: Til slut kommer afsender med en anbefaling, nemlig den, at politikerne skal komme med 

løsninger, der fungerer. I anbefalingen antyder afsender, at politikernes løsninger indtil nu har været forsøg 

på stemmefiskeri snarere end reelle løsninger. Anbefalingen er også meget tydeligt, idet det indledes med 

et Så kære politikere… 

Leksikogrammatik 

Den argumenterende tekst har ofte mentale processer i synspunktet, fordi det er her, man giver udtryk for, 

hvad man mener, men alle processer kan forekomme i den argumenterende tekst.  

I dette læserbrev klares det at tilkendegive et synspunkt på en anden måde, da afsender i stedet skriver, at 

hans mening ER, han bruger altså en relationel proces i stedet. Dette gør, at det bliver muligt for afsender 

at tilskrive sin mening nogle beskrivere i form af personlige og liberale. På den måde får afsenderen også 

sagt, at han er liberal.  

I sin anbefaling benytter afsender en materiel proces, fordi han anbefaler politikerne at GØRE noget, 

nemlig: kom med reelle løsninger. 

I den argumenterende tekst er der ofte nogle ret lange nominaler som deltagere f.eks., og deltagerne er 

almene og abstrakte. Dette gælder også i denne tekst, hvor vi ser abstrakte, almene deltagere som: et 

samfunds udfordringer, reelle løsninger, forslaget, folk, tyveri, vold, tvivl, konklusionen, men også abstrakte 

og specifikke deltagere som: min personlige og liberale holdning (som ikke er almen, det er jo afsenders 

specifikke holdning), en panikløsning, flere organisationer, samfundet. En særlig deltager er ytringsfriheden 

eller forsamlingsfriheden, der jo under de fleste omstændigheder ville være et alment begreb, men som her 

bruges specifikt. Der er tale om en helt bestemt ytringsfrihed (og forsamlingsfrihed), nemlig den, vi har her i 

Danmark. Det almene gøres her specifikt ved brug af bestemt form. 

De mere konkrete deltagere er f.eks.: narkotika, politikere, jurister, rigsadvokaten, Hizb-ut-Tahrir, hvor de 

sidste to er specifikke, mens de andre er almene. 

Der er nogle svære, abstrakte begreber, som det kan være nødvendigt at tale med eleverne om. Men 

hvorfor bruger man netop den slags abstrakte og almene begreber i en argumenterende tekst? Her kan 

man tale med eleverne om, at sådanne tekster ofte handler om forhold i samfundet, der gælder ’i det hele 

taget’, altså generelt, og derfor bruges almene deltagere. Der er ikke tale om nogle helt bestemte 

udfordringer, løsninger eller konklusioner, men om udfordringer, løsninger og konklusioner i al 

almindelighed.  

Der er nogle få, vigtige omstændigheder: en tidsomstændighed, der angiver, hvornår man sidst forsøgte at 

forbyde organisationen: I 2008, og stedsomstændigheden: I deres rekrutteringsmateriale, der viser, hvor 

organisationer ville kunne finde på at bruge et forbud. 
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Årsagsforbindere bruges til at angive årsager med, og er vigtige som en måde at skabe 

årsagssammenhænge i en argumenterende tekst med. De er brugt flittigt i denne tekst, hvor hvert af de tre 

første argumenter indledes med en påstand: det er…efterfulgt af et fordi.  

Man kan vælge at gå dybere ned i argumenterne vha. Toulmins argumentationsmodel.  

Her kan man undersøge de fire argumenter i synspunkt, og tale om påstand, belæg og hjemmel. 

I det første synspunkt har vi påstanden: det er dumt at forbyde Hizb-ut-Tahrir. Belægget herfor er, at 

forbud ikke løser problemet. Hjemlen bag dette belæg er, at når løsningen ikke løser problemet, er der 

ingen grund til at benytte den. Som rygdækning kaster afsender eksempler på netop lovgivning, der skal 

løse et problem, men ikke gør det, ind i debatten. Han giver eksempler med både vold, narkotika og tyveri, 

som er tre andre problemer, samfundet har, og har forbudt, men har det virket? Eksemplerne fungerer 

dermed som rygdækning. 

I læserbrevet ses også brug af det, der inden for Toulmins model kaldes styrkemarkører. Afsender 

forstærker sine synspunkter sprogligt med ord som: aldrig nogensinde, alt sammen, ingen tvivl om, 

udelukkende utroligt (bekymrende). 

 

 


