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EU – et marked uden grænser - Elevvejledning 

Dette delemne handler om argumenter, tidslinjer og ideologier.  I dette delemne bliver du 

præsenteret for opgaver, hvor du skal lære at bruge argumenter og arbejde med tidslinjer 

og ideologier. 

Men hvad er et argument og hvordan arbejder man med det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentering 

Ordet argument stammer fra latin og betyder bevis. Når man argumenterer handler det om at 

kommunikere og forsøge at overbevise en modtager om et synspunkt, oftest ens eget.  

Vi benytter os af argumentation på daglig basis, fx når man skal forklare, hvorfor man ikke har fået 

lavet en opgave eller når vi diskuterer vores holdninger til et emne.   

Det gode argument kræver troværdighed, et klart budskab, en begrundelse og viden.  

Den engelske filosof Stephen Toulmin har udviklet en argumentmodel, således at man kan 

analysere argumenter. Den enkelte udgave af modellen herunder indeholder begreberne påstand, 

belæg og hjemmel.  Hvis argumentet skal accepteres af modtageren, skal alle tre elementer 

accepteres.  

 

https://danskundervisning.files.wordpress.com/2012/11/toulmin.png  
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Stephen Toulmins argumentationsmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påstand Belæg Hjemmel 

Påstanden er det synspunkt 

som afsenderen ønsker at 

overbevise modtageren om.  

Belæg er begrundelsen 

eller støtten som anvendes 

til at underbygge påstanden 

med.  

Der bruges ofte ord som 

”fordi”, ”da”, ”således”…  

Det er en begrundelse for 

belægget. Det kan være en 

norm eller logisk tænkning, 

som at alle ønsker at være 

raske eller rene. Hjemmel 

indgår ikke altid i 

argumentet, men er ofte 

indforstået 

Eksempel: Det er usundt at 

spise slik. 

Eksempel: Undersøgelser 

viser at man er i større 

risiko for at udvikle 

sygdomme, hvis man spiser 

slik 

Eksempel: Indforstået, vi 

ønsker ikke at blive syge  
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Opgave 1 

  45 min. 

 

 2 personer 

 

 Læringsmål 

Jeg kan identificere argumenter. 

Jeg kan beskrive hvad et argument er.  

 

 Undersøg nedenstående eksempler og vurder, hvorvidt det er et argument eller blot 

en påstand. 

Påstand Påstand eller 

argument? 

Hvorfor? (Beskriv med dine 

egne ord, hvorfor du mener det 

er en påstand eller et argument) 

Min mor kom hjem med den 

flotteste trøje til mig. Jeg blev så 

glad.  

  

Jeg syntes man skal købe 

økologiske varer, så man støtter 

miljøet. 

  

Det er godt vejr i dag! Lad os gå 

ud.  

  

Jeg syntes man bør tænke over, 

hvordan man taler til hinanden. 

Man kan gøre folk kede af det, 

hvis man ikke taler ordentligt til 

hinanden.  
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 Identificer påstand, belæg og hjemmel (hvis ikke det er implicit)   

Udsagnet Påstand Belæg Hjemmel 

Jeg syntes vi bruger for 

meget vand. Vi bør tænke 

på miljøet.  

Vi bruger for meget 

vand 

Vi bør tænke på 

miljøet 

Man skal passe 

på miljøet (er 

implicit) 

Du spiser kun usundt, det 

er derfor du er syg.  

   

Der mangler 

sengepladser på 

sygehuset, det udtalte 

sygehusets regionschef i 

går.  

   

Jeg syntes du bør komme 

hjem og se til dine 

forældre. Ens familie er 

altid vigtig.  

   

Du bør ikke ryge, det er 

usundt.  

   

 

Når man skal analysere en tekst og finde argumenter støder man ofte på mange 

argumenter. Her er det vigtigt, at man lære at udvælge de argumenter som er mest 

væsentlige for ens overordnede emne eller undersøgelsesfelt.  

Det gode argument – er underbygget med viden eller andres viden fx når der henvises til 

en ekspert.  

Det dårlige argument – når man bruger fordomme og generaliseringer eller i stedet for at 

komme med belæg for sit argument, kritiserer andre. 
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 Se filmen EU – et marked uden grænser to og to. Udfyld skemaet nedenfor. Skriv 

de argumenter som journalisten, eksperten og eleverne fremfører omkring EU’s 

indre marked.  

Argument Journalist Ekspert Elever Belæg/Hjemmel 

Argument 1 

 

 

    

Argument 2 

 

 

    

Argument 3 

 

 

    

Argument 4 

 

 

    

Argument 5 

 

 

    

 Gennemgår argumenterne i forhold til argumentationsmodellen og vurdere 

argumentet. Er der belæg og evt. hjemmel? 

 Præsenterer jeres argumenter for hinanden fælles på klassen.  
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Opgave 2 

 45 min. 

 

 3-4 personer 

 

 Læringsmål 

Jeg kan vurdere nedslag i historien og lave en kronologisk orden af nedslagene.  

Jeg kan vurdere en holdning i en kilde. 

Jeg kan anvende argumenter for en konkret holdning.  

 

 Grupperne går ind på et af de følgende links. Læreren bestemmer hvilken gruppe, 

der får hvilket link.  

Link 1: http://www.bideo.dk/bideo/eu-og-europa-den-historiske-vej 

Link 2: http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_da.htm  

Link 3: http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/dim  

Link 4: https://www.youtube.com/watch?v=xEph8q-f59A  

Link 5: http://www.ft.dk/demokrati/EU/EUs_historie.aspx  

 

 Gå ind på https://www.skoletube.dk/ og find Tiki-Toki, hvor I skal bruge jeres uni-

login for at skabe jeres helt egen tidslinje. Der ligger vejledninger til tidslinjen på 

skoletube, man skal blot trykke på Læs mere under Tiki-Toki. Det er vigtigt, at I 

vurderer, hvilke af de nedslag som jeres link præsentere, der har haft historisk 

betydning for EU – et marked uden grænser.  
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 Læs afsnittet omkring –ismer på denne og næste side og gense videoen EU’s indre 

marked. Svar på spørgsmålet: Hvilke –ismer, fremgår af videoen? Afsluttende 

skriver I argumenterne for den –isme I har valgt.   

-Ismer Argumenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Ismer og ideologi 

Der findes mange forskellige –ismer, fx kommunisme, konservatisme, liberalisme, 
socialisme. 

Disse –ismer hænger sammen med en ideologi, der kendetegnes ved at være nogle 
holdninger til, hvordan samfundet ser ud og hvordan det bør være fx med udgangspunkt 
menneskesyn, stat og økonomi. 

I denne opgave beskæftiger vi os kun med liberalismen, konservatisme og socialisme. 

konservatisme og socialisme. 
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-Ismen Liberalisme Konservatisme Socialisme 

Historisk 

baggrund 

Man gjorde oprør mod 

konge og Adel, 

ønskede frihed og 

lighed. 

  

 

Udviklet næsten 

samtidigt med 

Socialismen, som 

et modsvar på 

denne.  

Karl Marx 

Opgør med ulighed, 

urimelige 

konkurrencevilkår, 

mennesket er et social 

væsen.  

Hovedpointerne Lille offentlig sektor 

Privatisering 

”Man er sin egen 

lykkes smed” 

Det frie marked 

Fri 

konkurrencemuligheder 

Nære relationer 

Privatisering 

Statens rolle er 

mellem 

Markedsøkonomi 

Økonomisk lighed 

Stor offentlig sektor 

Staten hjælper 

Planøkonomi 

I dag I DK er der ikke ren 

liberalisme, skaber 

mere ulighed 

Er presset af 

globaliseringen 

og forandringer i 

samfundet.  

Større ulighed 

Svært ved at styre 

markedet 

Holdningerne i dag 

ligger langt fra 

ideologien bag. 

Partier I, (V) C, (V), O Ø, F, Å 

 

  



[9] 
 

Opgave 3 

 45 min.  

 

 4 personer 

 

 Læringsmål 

Jeg kan identificere argumenter. 

Jeg kan anvende argumenter for en konkret holdning, der ikke nødvendigvis er min 

egen.  

 

 I deles op af læreren i grupper af 4 personer, halvdelen af grupperne skal 

argumentere FOR og halvdelen IMOD, men gruppesammensætningen skal være 

således, at ikke to af eleverne har arbejdet på den samme tidslinje, på den måde 

videns deler I mest muligt. 

 

 I skal nu forberede en tale enten FOR eller IMOD EU’s indre marked. Brug 

modellen på næste side og bliv inspireret på de nedenstående hjemmesider og 

videoen EU – et marked uden grænser. I skal inddrage jeres viden om EU’s 

historie, med min. ét argument i talen. Skriv talen ned, fx i google docs, Word eller 

libreoffice. 

 
1. http://www.folkebevaegelsen.dk/kampagner/nej-til-euroland/article/fakta-og-

argumenter (IMOD) 

2. https://enhedslisten.dk/10-argumenter-mod-eu (IMOD) 

3. http://europa.eu/pol/singl/index_da.htm (FOR/IMOD) 

4. http://beinov.blogs.berlingske.dk/2008/09/04/10-gode-grunde-til-at-blive-i-eu/ 

(FOR) 

5. https://www.liberalalliance.dk/emne/eu-fred-og-frihandel/ (FOR) 
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At holde en tale kræver forberedelse…. 

Arbejdsformer I skal… Gode råd 

Skabelsen Forbered jeres tale ved at 

undersøge emnet og 

formulere de gode 

argumenter 

Husk at holde jer til emnet 

Organisering Opstil teksten så der er en 

indledende, mellem- og 

afsluttende del.  

Gerne med et rigtig godt 

afsluttende argument 

Start med at præsentere jeres emne, 

dernæst kommer argumenterne med 

belæg og evt. hjemmel 

Afslut med nogle konkluderende tanker.  

Fremførelse Vær opmærksom på jeres 

fremtoning, læg nogle få 

kunstpauser ind, få 

øjenkontakt.  

Husk at have lært talen så meget 

udenad så I ikke kigger for meget i 

papirerne. (Evt. skriv små stikkort til jer 

selv) 

 

 

 Print jeres tale ud, så respons grupperne kan give feedback på både den skriftlige 

og mundtlige del.  
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Opgave 4 

 30 min. 

 

 4 personer 

 

 Læringsmål 

Jeg kan give og modtage respons. 

Jeg kan holde en tale. 

Jeg kan argumentere for hvilken tale jeg syntes der var bedst. 

 

 I skal præsentere jeres taler – først IMOD grupperne, derefter FOR grupperne, efter 

hver præsentation kommer responsgrupperne med feedback, se skemaet for 

respons. 

 

 

Guide til respons 

Gode råd Respons på talen 

Start altid med noget 

positivt 

- Find de positive 

elementer 

- Husk eksempler 

 

Find noget du undrer dig 

over 

- Hvad kunne være 

bedre? 
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- Hvis der er noget 

du vil have 

uddybet 

Se på den du giver 

respons  

- Hvis personen 

bliver ked af det, 

så udvælg det 

vigtigste og undlad 

resten (vi reagere 

alle forskelligt på 

respons) 

 

Når du selv får respons 

- Lyt 

- Lad være med at 

forsvare din tekst 

eller tale, bare lyt 

- Tag endelig imod 

ros 

 

 

 

 Fælles på klassen 

Diskuter hvilken tale I syntes var mest overbevisende – gerne med udgangspunkt i 

deres brug af argumenter og historisk viden.  

 

 

 


