
Eksempel	  på	  argumentation	  i	  dansk	  analyse	  
I bogen, Oh Romeo, bruger Merete Pryds Helle ikke kun hovedpersonerne 
til at vise, at der er større ligheder end forskelle imellem indvandrere og 
etniske danskere. Også fædrene til de to hovedpersoner har trods deres 
væsensforskellige politiske og religiøse udgangspunkter begge en stor 
interesse for akvarier og fisk. I to korte kapitler (s. 19-21 og s. 50-51) 
fokuserer fortælleren på denne lighed.  

I det første kapitel følges handlingen parallelt i de to familier, hvor 
fædrene hver har købt en ”entracna musling”. Ikke blot handlingerne, men 
også fædrenes tanker er parallelle: 

 
Begge mændene overvejede længe en muræne, men endte alligevel med at 
vælge muslingen, som tiltrak ved sin farves levende spil og naturligvis også ved 
den behagelige association til de kvindelige kønsdele (s.19) 

 
Det bliver her meget tydeligt for læseren, at fortælleren ikke blot vil vise, at 
mændene handler ens, men også at de tænker ens – endda om de mere 
seksuelle sider af tilværelsen. Hermed peges der på dette sted i bogen på 
et menneskeligt fundament, der stikker dybere eller i det mindste er 
uafhængig af, om man er borgmesterkandidat for ”Dansk Flagparti” eller 
rettroende muslim. 

I det andet kapitel mødes de to mænd på neutral grund i en nyåbnet 
akvariebutik […] 
 
Kommentarer til eksemplet: 
I eksemplet, der er et uddrag af en længere analyse af bogen, præsenteres i 
første afsnit det, som denne del af analysen gerne vil vise. Derudover 
præsenteres de eksempler, der bruges til at vise det.  

Herefter følger selve beviset. I danskanalyse handler bevisførelsen om, at man 
skal sandsynliggøre, at man har ret i det, man påstår. Dette gør man ved hjælp 
af citater, som man fortolker. En analyse i dansk er ikke stærkere end de 
eksempler, man bringer. Hvis ikke man underbygger med citater, virker ens 
tekst ikke fagligt troværdig.  

Læg også mærke til, at fortolkningen af citatet begynder med noget, der er 
helt sikkert (”meget tydeligt”) og ender med noget, der er mere usikkert (”stikker 
dybere eller i det mindste er uafhængig af”). 


