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Hvad er et indlæg? 

 

Et indlæg er noget, der siges eller skrives som en del af en debat. Der kan være tale 
om et mindre eller et større indlæg. Et lille indlæg hedder et læserbrev. Et lidt 
større indlæg hedder et debatindlæg. Et læserbrev er højst 100 ord og et 
debatindlæg er højst 400 ord.  

I et indlæg prøver man at overbevise andre om en mening, man har. Man skal komme 
med gode argumenter for sit synspunkt. Hvis man skal lave et godt argument, skal man 
skrive, hvorfor man synes det, man synes. Følgende er fx ikke et argument, men bare 
en påstand:  

 

Jeg synes, Marie Krøyer er en god bog.  

 

Dette er derimod et argument:  

 

Jeg synes, Marie Krøyer er en god bog af tre årsager: Bogen har en spændende 
kærlighedshistorie, bogen giver et indblik i dansk kunsthistorie, og bogen giver et indblik 
i kvindernes situation i 1800-tallet. 

 

En god argumentation rummer også en refutatio. En refutatio vil sige, at man kommer 
med indvendinger mod sit eget synspunkt. Man argumenterer mod sit eget synspunkt, 
men til sidst argumenterer man alligevel for at ens eget synspunkt er det bedste. 
Følgende er et eksempel på en refutatio:  

 

Nogle synes nok, at Marie Krøyer er en plat kærlighedshistorie skrevet i et banalt sprog. 
Men folk med den mening vælger at se bogens svagheder i stedet for dens kvaliteter: 
Jeg synes, bogen er informativ, spændende, og den er også en god introduktion til dansk 
kunsthistorie, hvis man er ved at lære dansk. 
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Følgende ord og udtryk er gode, når man skal argumentere: 

 

Udtrykke uenighed og enighed: 

- Nogle mener, at…, men det er jeg helt enig/uenig i. Det er jeg af flere årsager. For det 
første… 

- Jeg er enig/uenig med Peter, når han siger, at kvinder er bedre til at passe børn end mænd. 

- Jeg er enig/uenig i, at kvinder er bedre til at passe børn end mænd. Det er jeg, fordi… 

- Jeg synes, det er en virkelig god/dårlig ide, at… 

 

Opremse argumenter og modstille argumenter: 

- For det første… (+ inversion). For det andet… (+ inversion). For det tredje… (+ inversion) 

- På den ene side…(+ inversion), men på den anden side… (+ inversion) 

- Desuden… (+ inversion) 

- Derudover…(+ inversion) 

- Ikke mindst… (+ inversion) 

- Endelig… (+ inversion) (det sidste argument) 

 

Konkludere: 

- Sammenfattende kan man sige, at… 

- Jeg er altså grundlæggende enig/uenig i, at Marie Krøyer er en god bog 

- Konkluderende er jeg altså helt enig/uenig med/i… 

- Summa summarum… 

 

 


