Styrkemarkør
Toulmins udvidede argumentationsmodel

Er udtryk for i hvor høj grad
afsender vil stå på mål for sin
påstand (næppe, sandsynligvis,
helt sikkert)

Belæg
Den direkte begrundelse, der
er den afgørende støtte for
påstanden.
Belægget findes ved at
spørge:
Hvad bygger afsenderen sin
påstand på?

Påstand
Det synspunkt afsenderen
argumenterer for.

Hjemmel

Påstanden findes ved at
spørge:

Indirekte eller underforstået generel
begrundelse, som modtager kan være enig
eller uenig i.

Hvad vil afsenderen overbevise
modtageren om?

Hjemlen findes ved at spørge:
Hvilken tankegang kan få påstanden og
belægget til at hænge sammen?

Gendrivelse
Afsenders forsøg på at
foregribe modtagers
modargument.

Rygdækning
Dækker hjemlens ’ryg’ med mere dokumentation
for, at hjemlen også gælder i virkeligheden, ofte ved
eksemplets magt.

Kan findes ved at spørge:
Hvornår holder påstanden
ikke?

Toulmins udvidede argumentationsmodel
Styrkemarkør
0.930: SG: … og forhåbentlig
aldrig …
Belæg
09.32: SG: Nej, fordi at hvis
man sætter en sang i
Højskolesangbogen, så skal
det i mine øjne være noget
der sker når det er en
fuldstændig naturlig
påtrængende bevægelse
henimod det punkt, hvor en
sang skal i
Højskolesangbogen. Det her
med at bestille en helt
bestemt religion, en anden
bestemt religion, til pludselig
til at skulle repræsenteres i
Højskolesangbogen. En
religion der vel og mærke er
utrolig ung i det her land,
den går ikke ret langt tilbage
i den danske historie
højskolesangbogen i hvert
fald.

Påstand
09.30: SG: [”Ramadan i København”, der
handler om islam, kan] Ikke endnu [indgå
i Hs.]

Hjemmel

Gendrivelse

Langsom men sikker udvikling er
bedre end pludselige spring

15.55: SG: Det der kunne være naturligt i at få en muslimsk sang ind i
Højskolesangbogen, det ville være, hvis der var en gradvis sådan, naturlig
bevægelse fra det muslimske samfund, hvor man begyndte at interessere sig
meget for Højskolesangbogen, brugte den i alle mulige sammenhænge og på den
måde sådan nærmede sig den.

Rygdækning
09.32: SG: Det synes jeg virker som et
kunstgreb, som er både, selvfølgelig
ideologisk anmassende, men også
som er ude, som ikke er i
Højskolesangbogens ånd, som jeg ser
Højskolesangbogen i hvert fald.

