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Argumentation
Argumentationsmedel handlar om vilka strategier som ska
utnyttjas för att påverka mottagarna.
Enligt Aristoteles har talaren tillgång till tre olika medel
för att övertyga sina åhörare: ethos, logos och pathos.
Ethos är kopplat till talarens personlighet och den trovärdighet hon inger i den aktuella kommunikationssituationen.
Logos handlar om den övertygelse som själva den uttalade tanken/sakfrågan lyckas åstadkomma.
Pathos beskriver den känslomässiga verkan som talaren söker framkalla.
Argumentation i praktiken

Tes är en åsikt som framförs – och som sändaren vill att
mottagaren ska göra till sin. Tesens argument svarar på
frågan: ”Varför det?”
Det kan finnas en övertes, ex; drick mjölk – och en konkretiserande undertes, ex; köp Arlas produkter, där det
även kan finnas en handlingsuppmaning.
Refutatio är mot motargumenten (det är alltså att ta
udden av invändningarna, mot den egna tesen).
Målgruppsanpassning

Budskapet behöver fånga mottagarens intresse, Det behöver finnas ett tydligt tilltal. Sändaren behöver klargöra till
vem argumentationen riktas – målgruppsanpassning.

Argumentens hållbarhet och relevans

Argument är hållbara (sanna, sannolika eller rimliga) när
de överensstämmer med vår uppfattning av verkligheten,
eller när de kan beläggas med fakta.
Det räcker inte med att ett argument är hållbart. Det
måste även vara relevant, dvs ha betydelse för tesen.
Stark argumentation

Hållbart + relevant = starkt argument. Men ordningen på
argumenten är också viktig. En standardform är starkt,
svagt, starkt.
Stilfigurer kan tillföra språklig kraft, ex; Vi kan, vi vill,
vi vågar! Rödgrön röra.
Fallasier är argumentativa bedrägligheter, dvs. argument som brister i hållbarhet och relevans. Ibland används
termen även för rena lögner och halvsanningar.
Kunskap om fallasier gör det lättare att avslöja falska
argument.
Sammanhang
Medvetenhet om situationen, publiken och platsen behövs
alltid. Och gärna också förståelse för vilken situationskontext, kulturkontext och social kontext som argumentationen
ingår i.
Argumentationsbyggande är ett konsthantverk. Naturligtvis går det att uppnå större skicklighet genom att dra
nytta av andras kunskaper, gå kurser och öva.

