
Argumentationstyper (PEE)

Lektion 1



PEE-model

● Point: Giv din pointe/begrundelse i 

en kort sætning

● Evidence: Beskriv eksempler, 

sammenligninger, statistikker, eller 

facts der understøtter din pointe.

● Explanation: Vis hvordan din 

evidens støtter din pointe, og 

hvorfor den er sand og vigtig.



Eksempel: PEE-model

Vi bør kun sælge økologisk (skriv en PEE for dette)



Struktur

Snappy intro (retoriske spørgsmål, citater, opsigtsvækkende udsagn, male et billede af en situation, en historie)

Jeg har 2 argumenter i dag, og de er (giv kun titlen/dine pointer)

Først lige et par bemærkninger om den sidste tale (gendrivelse)

Mit første argument er….(PEE)

Det bringer mig til mit andet argument…(PEE)

Hvad har jeg fortalt jer/dig i dag

Snappy outro



Forberedelse i grupper 
inden debatten:

● 1) Vælg ordstyrer + tidtager

● 2) Lav brainstorm

● 3) Vælg begrundelser/pointer

● 4) Udvælg 1. og 2. taler på hver

● 5) Fordel jeres pointer på 1. og 2. talere

● 6) 1 og 2 talere arbejder selv på PEE

● 8) Fordel opgaver: Forberede kommentarer, 

finde evidens, hjælpe med snappy 

intro/outro eller Pee. 

● 9) Læreren bestemmer vinderen 



Kilder til forberedelse af debat:

Gruppe 1: Konservatisme 

https://www.akademikerbladet.dk/magasinet/2017/magisterbladet-nr-7-2017/det-konservative-folkeparti-
uligheden-er-ikke-et-problem
https://www.berlingske.dk/samfund/de-konservative-er-ligeglade-med-uligheden

Gruppe 2: Socialisme 

https://sf.dk/kampagnesider/bekaemp-ulighed/
https://sf.dk/det-vil-vi/ulighed-og-fattigdom/

https://www.akademikerbladet.dk/magasinet/2017/magisterbladet-nr-7-2017/det-konservative-folkeparti-uligheden-er-ikke-et-problem
https://www.berlingske.dk/samfund/de-konservative-er-ligeglade-med-uligheden
https://sf.dk/kampagnesider/bekaemp-ulighed/
https://sf.dk/det-vil-vi/ulighed-og-fattigdom/


Debat om fattigdom



Bare et minut!

● Ingen “Øh”
● Ingen gentagelser
● Ingen afvigelse fra emnet
● Prøv at tale i et minut om et emne uden at gøre nogen af disse 3 ting!



Du blinkede!
I par: Kig hinanden i øjnene. Den første der blinker har tabt, og man bevæger
sig rundt i lokalet og dyster igen, hver gang man møder en.



SALGSLEGEN
30 sekunder til at 
sælge en ting til
resten af klassen



Jeg kan bedst lide…:

● Person 1: Jeg kan bedst lide socialismen som 
ideologi, fordi X.

● Person 2: Jeg synes ikke socialismen er en 
særlig god ideologi, fordi Y. Derimod kan jeg 
godt lide liberalismen / konservatismen, fordi Z

● Osv…



Bliv mere overbevisende



PEE

● Point: Giv din pointe/begrundelse i en kort sætning

● Evidence: Beskriv eksempler, sammenligninger, statistikker, eller facts der understøtter din pointe.

● Explanation: Vis hvordan din evidens støtter din pointe, og hvorfor den er sand og vigtig.



Vi bør forbyde salg af kød!
(skriv en PEE for dette)



point: Forbud mod kød vil have stor effekt på klimaforandringerne

evidence: Køer udleder gasser der påvirker klimaet og et forbud mod 
kød vil derfor mindske den globale opvarmning

Explanation: Danskerne spiser helt enormt meget kød, og vi kan som 
nation, hvis vi mindsker vores forbrug af kød være et foregangsland, der 
kan påvirke resten af verden i en mere bæredygtig retning og samtidig 
også påvirke folkesundheden i en positiv retning

link: Fordi kød ødelægger vores planet skal vi forbyde kød



Modsvar?



Struktur

● Snappy intro

● Jeg har 2 argumenter idag, og de er: (giv kun titlen/dine pointer)

● Først lige et par bemærkninger om den sidste tale (gendrivelse)…

● Mit første argument er …… (PEE)

● Det bringer mig til mit andet argument …..(PEE)

● Hvad har jeg fortalt jer/dig idag

● Snappy outro



Snappy intro

● Retoriske spørgsmål, citater, opsigtsvækkende udsagn, male et billede af en
situation, en historie



Hvad sker der i en debat?

● Talerroller og taletid: 3 min
● Beskyttet tid: 30 sekunder
● Publikums-debat
● Kommentarer og spørgsmål



Hvordan forbereder man sig til en debat?



FORBEREDELSE I GRUPPER INDEN DEBATTEN:

1. INDIVIDUEL BRAINSTORM (2 MIN)

2.) DELT BRAINSTORM

3.) VÆLG BEGRUNDELSER/POINTER

4.) VÆLG HVEM DER SKAL VÆRE 1. 2. OG 3. TALER

5.) FORDEL JERES POINTER PÅ 1. OG 2. TALER

6.) 1. OG 2. TALER ARBEJDER SELV PÅ PEE

7.) HUSK 3. TALER HAR IKKE NYE ARGUMENTER

8.) FORDEL OPGAVER: FORBEREDE KOMMENTARER, FINDE EVIDENS, 

HJÆLPE MED SNAPPY INTRO/OUTRO ELLER PEE. 



Er I klar til emnet?



”Der findes ikke problemer med 
fattigdom i Danmark!”



Forslag til Pees

● Man bør tale om relativ fattigdom i Danmark – det giver ikke mening at tale om 
absolut fattigdom

● Kontanthjælpsreformer indført af tidligere regeringer har tvunget flere ud i 
fattigdom

● Danmark er et af de mest lige lande i verden – derfor giver det ikke mening at 
tale om fattigdom i Danmark.


