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Indledning

Motivation 

Som tusindvis af andre, udgør vi modtagerne af de tv-dokumentarudsendelser, som 

dagligt strømmer ud af vores fjernsyn, ind i vores stuer og videre ind i vores 

verdensopfattelse. Ligesom så mange andre lader vi os fascinere, oplyse og påvirke af 

denne kommunikationsform. Men hvordan disse tv-dokumentarer påvirker os, har vi 

svært ved at vurdere. Derfor var vi interesserede i at gå i ”bagom” den argumentation, 

for at blive bevidste om hvor let vi, som modtagere, tilslutter os en påstand.  

Samtidig har vi alle, I store eller mindre grad, erfaringer inden for film- og tv feltet. 

Jonatan læser journalistik på RUC, Lea har arbejdet på DR med journalistisk 

tilrettelæggelse af tv- og radiopraogrammer, Casper har arbejdet med dokumentarfilm, 

Rola har medvirket i flere debatskabende tv-programmer og Kasper har arbejdet som 

fotograf og klipper rundt omkring i den danske film- og tv branche. Dette har endvidere 

gjort os motiverede for at analysere medieformidling fra et etisk synspunkt, fordi vi er 

bekendt med arbejdsvilkårerne fra afsenders synspunkt og ved hvor svært det er at 

implementere etiske overvejelser i det praktiske arbejde med medier. 

Problemfelt

Indenfor de seneste år, virker det som om der har været en opblomstring inden for 

dokumentargenren. Herhjemme kommer det bl.a. til udtryk ved den årlige 

dokumentarfilmfestival Copenhagen Dox og det øgede antal dokumentarfilm i 

sendefladen på bl.a. DR2, som festivalen fører med sig. Men også den folkelige 

bevågenhed om afslørende dokumentarer som f.eks. Christoffer Guldbrandsens tv-

dokumentar, ”Den Hemmelige Krig”, vidner om et øget fokus på området. 

Guldbrandsens produktion blev genstand for offentlig debat, hvori den blev kritiseret for 
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at promovere en ensidig holdning og virkelighedsbillede. En sådan kritik er med til at 

rejse en række spørgsmål. For eksempel vil det være relevant at spørge; Hvilke kriterier 

skal overholdes for at en dokumentarfilm kan kalde sig ”redelig”? Hvilke virkemidler 

menes at være manipulerende og hvorfor er de det? Kan det i nogen sammenhænge 

forsvares at lade målet hellige midlet?

Forforståelse

Da vi startede projektet havde vi en forforståelse af- eller fordom om, at jo flere 

retoriske virkemidler en dokumentarfilm benytter, jo større risiko er der for 

manipulation. Vi ville altså teste den retoriske styring for at se om vi kunne påvise en 

sammenhæng i forhold til at benytte uredelig argumentation. Retorisk styring forstås her 

som at kunne være enten stærk eller svag, i afsenders forsøg på at påvirke modtager til at

tilslutte sig et givent budskab. 

Vores problemformulering lyder således: 

I et formidlingsetisk perspektiv vil vi, ud fra to forskellige tv-

dokumentarprogrammer, undersøge om der, i disse to film, kan siges at være 

sammenhæng mellem øget retorisk styring og uredelighed.

Dimensionsforankring

På baggrund af problemformuleringens semiotiske og moralfilosofiske karakter, er dette 

projekt primært forankret i Tekst og Tegn samt Filosofi og Videnskab.
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Afgrænsning

I dette projekt har vi afgrænset os på flere måder. Først og fremmest lagde 

semesterplanen op til at se nærmere på både æstetik, retorik og etik. Vi havde fra start en 

ambition om at ville analysere de to dokumentarfilms retorik, herunder æstetik, men 

fandt hurtigt ud af at det mest centrale for at kunne lave redelighedsvurdering, var selve 

hovedargumentationen, som har været en stor udfordring i projektarbejdet og dermed 

taget vores fokus. Pga. tidsnød måtte vi undlade at lave en slavisk analyse af de 

æstetiske virkemidler og på hvordan disse indvirkede retorisk. Da vi fra start havde en 

ambition om ikke blot at analysere filmens argumentation, men retorik i bred forståelse, 

valgte vi oprindeligt at supplere vores metodetilgang med teorier fra Peter Harms 

Larsens - “De levende billeders dramaturgi”, bind I og II - idet vi savnede teori om 

billedmediets virkemåde, som Becker Jensen ikke inddrog. Peter Harms Larsen giver i 

disse lærebøger læseren et indblik i hvordan man på film kan maksimere 

gennemslagskraften af sit budskab, eller med andre ord – hvordan man kan skabe en 

stærk retorisk styring. Vi måtte dog senere erkende at dette afsnit var overflødigt, da vi 

ikke inddrog Harms Larsens teorier i vores analyse. Dette skyldtes først og fremmest 

afgrænsning, men også en erkendelse af at Harms Larsen ikke tilbyder et decideret 

retorisk analyseapparat. Sidst men ikke mindst havde vi fra start en ambition om at 

inddrage teorier, der stod i kontrast til Foght Mikkelsen, som eksempelvis Habermas 

kunne tilbyde. Men her måtte vi afgrænse os, fordi vi i stedet valgte at lave en 

moralfilosofisk diskussion af formidlingsetikkens grundlag, og opgaven dermed ville 

blive for lang.  

Metode

Som empiri har vi udvalgt de to dokumentarfilm "Et glas vand til Johnie" (1994) og "Er 

du åndssvag?" (2007). Disse to tv-dokumentarprogrammer er valgt fordi de begge retter 
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fokus på mødet mellem udsatte gruppers møde med systemet, men er vidt forskellige i 

deres brug af retoriske virkemidler.

Jf. vores problemformulering vil vi undersøge brugen af retoriske virkemidler i de to 

dokumentarfilm og vurdere filmene i et formidlingsetisk perspektiv. Dette vil vi gøre 

ved at analysere argumentationen i de to film og derudfra forsøge at lave en 

redelighedsvurdering ud fra det teoretiske grundlag som Formidlingsetik af Jan Foght 

Mikkelsen fremstiller. Endvidere vil vi supplere dette med teori fra Charlotte Jørgensen 

og Merete Onsbergs "Praktisk argumentation". Da vi vil besvare vores 

problemformulering i et formidlingsetisk perspektiv, har vi valgt en fortolkende 

metodetilgang som redelighedsvurderingen lægger op til. For at analysere 

argumentationen i de udvalgte dokumentarprogrammer, har vi derfor valgt at anvende 

Leif Becker Jensens analyseapparat i "Indføring i tekstanalyse". Dette er en kvalitativ 

metode, som er baseret på fortolkning. For at få en forfortåelse af de to undergenrer vi 

benytter, har vi valgt at erhverve empiri på området fra Peter Harms Larsen og Bill 

Nichols. 

Da grundlaget for vores projekt i stor grad baserer sig på Formidlingsetik af Jan Foght 

har vi, for at opnå et mere nuanceret blik på problemstillingen, valgt at diskutere 

formidlingsetikkens moralfilosofiske og videnskabsteoretiske standpunkt. Dette har vi 

primært gjort ud ved at inddrage bogens egne videnskabsteoretiske standpunkter og 

sammenholde dem med empiri fra Søren Kjørup ”Menneskevidenskaber” (1996), 

Filosofi og Videnskab kompendium (2006), Gyldendals Leksikon (2001), 

Problemorienteret Projektarbejde (1997) og Politikens filosofi leksikon (1983).  

Vores metodetilgang vil også løbende blive uddybet i introduktionerne for de enkelte 

kapitler. 
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Kritik af egen metode

Efter at have lavet opgaven færdig er det gået op for os, at vi, ved at ændre vores 

metodetilgang, kunne have besvaret vores problemformulering på en anden – og mere 

udbytterig måde. Vi har valgt at inddrage et kapitel om dokumentargenren (kap.1), men 

vi får det ikke implementeret ordentligt i analysen. Vores redegørelse for 

dokumentargenrer kommer derfor hovedsaligt til at udgøre en baggrundsforståelse for 

feltet og give en forståelse af hvilke undergenrer de to dokumentarfilm, som vi har valgt, 

tilhører. Med andre ord hjælper vores dokumentar kapitel med til en forståelse af hvilke 

spilleregler der gælder for de pågældende genrer – hvilke krav afsender skal lave op til. 

Vi implementerer kun vagt denne viden i vores analyser og benytter ikke denne viden 

som en central del af selve grundlaget for vores redelighedsvurdering. Vi inddrager ikke 

genreforståelsen i forhold til modtagers forventninger til genren, som vi kunne have haft 

gavn af. Nu, efter at arbejdet med projektet i flere måneder – og efter at vi har fået 

mulighed for at reflektere over den samlede sum af viden som vi har erhvervet går det 

op for os at modtagers forventning til genren kunne have været en af grundstenene i 

vores analyse. Det kunne have været en aktiv medspille,r som kunne have muliggjort det 

diskussionsfelt mellem de to dokumentarfilm som vi synes vi mangler. Fordi at vi ikke 

inddrager genren som et vigtigt parameter i redelighedsvurderingen har vi svært ved at 

finde et samlingspunkt for de to dokumentarfilm, hvor vi kan diskutere deres retoriske 

styring. De to analyser resulterer således mere i to adskilte redelighedsvurderinger, frem 

for at tilbyde et diskussionsgrundlag for brug af retorisk styring i forhold til genrer. 

Videnskabsteoretisk tilgang og forforståelse

Da vi stadig befinder os i en læringsproces med hensyn til forskningstilgang i det 

problemorienterede projektarbejde, er herskende videnskabsteoretiske retninger noget, 
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vi til stadighed øver os i at anvende i praksis. Derfor er vores videnskabsteoretiske 

tilgang mere blevet os bevidst retroperspektivt, end det har været determinerende for 

vores valg af metode. Således har det snarere været vores individuelle forforståelser, der 

har determineret, hvilket syn vi på forhånd har haft på emnet. Denne forforståelse er vi 

primært blevet bevidst om gennem gruppediskussioner, hvor især det epistemologiske 

sandhedsspørgsmål har været til debat. F.eks. i vores arbejde med 

argumentationsanalyserne, hvor spørgsmålet - vi holdt os for øje – var, ”hvad siger 

filmen?”, kunne en positivistisk og essentialistisk opfattelse af, hvordan vi fandt frem til 

hovedpåstanden nemt komme i spil. I begyndelsen af vores projekt satte vi ubevidst 

lighedstegn mellem filmens implicitte argumentation og dens faktiske afsender i måden, 

vi omtalte argumentationen på, hvilket igen hjalp med til at reproducere og bekræfte 

opfattelsen af, at de to størrelser var én og samme ting. Det virkede som om, vi

arbejdede rundt om et sandhedsbegreb, som lå uden for vores møde med ”teksten”, som 

om at det eneste sande svar var at finde i afsenders intention, som den skabende 

bagmand han udgjorde. I takt med vores projekts fremskreden blev dette forhold afklaret 

for os gennem læsning af ”Formidlingsetik”. Således blev vi mere bekendte med 

teorierne bag, og hermed indarbejdede vi også  en mere konstruktivistisk tilgang, hvor 

det ”rigtige” svar skulle findes i vores egen fortolkning af teksten. (Bitsch Olsen og 

Petersen, 1997:48-149)

Vores videnskabsteoretiske tilgang til projektet er således overvejende blevet formet af 

den teori, vi har anvendt, herunder ”Formidlingsetik” af Jan Foght Mikkelsen og 

”Indføring i tekstanalyse” af Leif Becker Jensen, idet disse værker har haft størst 

betydning for vores praktiske tilgang til feltet. Som vi vil komme nærmere ind på sidst i 

opgaven, er vi kommet frem til, at Foght Mikkelsen primært har perspektivistisk 

position, som kommer til udtryk i en pragmatisk og socialkonstruktionistisk tilgang til 
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sit forskningsfelt. Endvidere spiller hermeneutikken også en central rolle, idet 

redelighedsvurdering foretages ud fra fortolkende analyse: ”en redelighedsvurdering 

foretages på grundlag af kvalificeret skøn og hviler på en fortolkning, der ligesom det 

pragmatiske skøn, naturligvis kan diskuteres” (Foght Mikkelsen, 2002:124). Becker 

Jensen er ligeledes udpræget hermeneutisk i sin analysemetode, såvel som i sin 

epistemologi. Således mener vi, at både at både Foght Mikkelsen og Becker Jensen, i 

deres videnskabsteoretiske standpunkter kan siges at tilslutte sig Gadamers 

hermeneutiske standpunkt: ”(...)enhver fortolkning forudsætter, at vi allerede har 

begreber, teorier, forventninger, forudanelser etc. Om det fænomen, vi vil forstå. 

Videnskaben er således ikke en praksis der skal undgå fordomme, men en praksis, der 

skelner mellem gode og dårlige fordomme ud fra et kriterium om enighed og 

konsensus.” (Bitsch Olsen og Petersen, 1997:158). 

På det epistemologiske spørgsmål om der findes sand viden udenfor de 

samfundsmæssige sproglige konstruktion, ligner Foght Mikkelsen og Becker Jensen 

også hinanden, idet de begge benægter dette. I relation til tekstanalyse formulerer Leif 

Becker det således: ”Svaret er ligeså enkelt, som det er kompliceret: Der er i princippet 

aldrig nogen rigtig eller sand fortolkning  af en tekst, for hvordan skulle vi kunne afgøre 

det?” (Becker Jensen, 1997:22). Således kan de begge siges at stå i opposition til 

essentialisterne, som netop hævder, at der kan påvises en omverden på den anden side af 

sproget, som har visse objektive karaktertræk.(Bitsch Olsen og Petersen, 1997:135-165)

Præsentation af dokumentarprogrammer

De to tv-dokumentarprogrammer, vi har valgt er ”Et glas vand til Johnie” og ”Er du 

åndssvag?”. Disse har vi valgt fordi vi fandt det interessant, at begge film både har et 

politisk og et samfundsmæssigt sigte, men deres metode til at indhente information og 

formidle deres budskab er vidt forskellige. I filmen ”Er du åndssvag?” er der brugt skjult 
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kamera og det endelige produkt benytter i høj grad virkemidler som speak, musik, 

slørede ansigter, luftfoto og andre retoriske midler til at vinde publikums tilslutning til 

filmens bevisførelse. 

I ”Et glas vand til Johnie” er den retoriske styring derimod langt svagere. Der er lange 

indstillinger, ingen musik og personerne som agerer foran kameraet er helt bevidste om 

at de bliver filmet. 

Læsevejledning

Kapitel 1 fungerer som en introduktion til emnet dokumentarfilm, hvor vi vil indsnævre 

hvad definitionen af dokumentarfilm kan siges at være og hvilke genrer, vores valgte 

dokumentarfilm kan siges at tilhøre. 

Kapitel 2 er en redegørelse af formidlingsetikken, til brug for vores senere analyser. 

Kapitel 3 er en præsentation af den teori som vi har valgt at benytte i vores praktiske 

analyse af dokumentarfilmene. 

Kapitel 4 præsenterer vores analyseresultater, primært ud fra en argumentationsanalyse. 

Herudover vil kapitlet præsentere en redelighedsvurdering af de to film, på baggrund af 

analyserne og en samlet diskussion heraf. 

Kapitel 5 præsenterer vores konklusion.

Kapitel 6 er en moralfilosofisk diskussion af formidlingsetikkens grundlag, som vi har 

valgt at inddrage for at sætte formidlingsetikken ind i en større filosofisk kontekst. Vi 

har valgt at lægge den efter konklusionen, da den ikke er en del af vores 

problemformulering. 

Kapitel 7 er en videnskabsteoretisk omhandling af formidlingsetikken, som vi har 

inddraget for at få større forståelse af hvor Foght Mikkelsen befinder sig blandt de 

herskende videnskabsteoretiske diskurser.

Endvidere har vi ikke valgt at inkludere en perspektivering i rapporten, da vi synes at 
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kapitel 6, udover sit moralfilosofiske sigte, også kan siges at give et perspektiv på 

rapportens problemstilling. 
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1. Dokumentar – hvad er det?

At definere hvad en dokumentarfilm helt konkret er, og hvilke kriterier der skal opfyldes 

for at kunne kalde det en dokumentar, er stadig den dag i dag både forvirrende, 

kompliceret og yderst diskuterbart. Pointen med dette kapitel er at undersøge hvad 

dokumentargenren indeholder, og herved give grundig forstålse for de to undergenrer 

vores to udvalge programmer tilhører. Vi vil forsøge at undersøge dette ad akademisk 

vej og starte forsigtigt ud ved at kigge nærmere på selve udtrykkets etymologi 

(oprindelse). Dette kan være både oplysende og interessant i sig selv, da genrebegrebet 

dokumentar er i konstant udvikling, ligesom sprog og kultur generelt er det.

1.1 Etymologisk perspektiv

Udtrykket ”dokumentarfilm” har sandsynligvis rod i det latinske ”docere”, som betyder 

at undervise eller belære. Samtidig har ordet også noget at gøre med ”dokument”: et 

retsligt bevis, et underskrevet, officielt og vigtigt papir. Med andre ord har udtrykket 

noget med sandhed, virkelighed og dokumentationen af denne at gøre. Man kan også 

pege på, at ordet er en oversættelse af det engelske ”documentary”. 

1.2 Den engelske definition

Udtrykket “documentary film” kan tidligst findes synligt på skrift fra 1926.  

I Oxford English Dictionary forklares begrebet som ”(...) factual, realistic; (..) based on 

real events or circumstances, and intended primarily for instruction or record 

purposes” 1. Ifølge Oxford Englsih Dictionary blev udtrykket ”documentary film” brugt 

første gang i Frankrig, hvor franskmændene ”(...) who first used the term, only meant 

                                                
1 http://dictionary.oed.com.molly.ruc.dk/cgi/entry/50068087?
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travelogue” 2. Samtidig med at man i Frankrig afgrænsede definitionen af 

dokumentargenren som værende en ”rejsedagbog”, mente man i England, at en ”(...) 

documentary film must be a transcript of real life, a bit of what actually happened, 

under approximately unrehearsed conditions.” 3

1.3 Blandingsgenre-problematikken

I definitionen af ”documentary film” er det almindeligt på engelsk at tale om ”non-

fiction”, men oversat tilbage til dansk (”ikke-fiktion”), støder vi på en større diskussion 

omkring forskellen på fakta og fiktion, samt det som findes imellem - ”faktion”. 

Forvirringen i denne diskussion fremgår bl.a. af Jørgen Stigels artikel om tv-

blandingsgenrer, hvor han mener, at ”faktion” er en blanding af fakta og fiktion. 

Samtidig mener Stigel, at faktaprogrammer blot anvender fiktionens dramaturgiske 

virkemidler for ”(...) at gøre faktaprogrammet mere underholdende og fortællende og 

dermed lette tilegnelsen af indholdet”. Fiktionsprogrammet bruger faktaens saglige 

virkemidler med formålet ”(...) at vække til debat, at virke dokumentarisk”

(MedieKultur 1992, nr. 19:66). Genrene blandes ikke sammen, men ”låner” blot 

hinandens form og udtryk. 

Vi vil i denne forbindelse undlade at kigge nærmere på udtrykket ”faktion”, da det er et 

forældet udtryk fra 1980’erne, som blot kan forvirre i forhold til genredefinitionen 

”dokumentar”.

1.4 Den danske definition

Graver man lidt videre ned i det danske sprogarkiv, finder man i Gyldendals 2-binds 

                                                

2 http://dictionary.oed.com.molly.ruc.dk/cgi/entry/50068087?
3 http://dictionary.oed.com.molly.ruc.dk/cgi/entry/50068087?
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leksikon fra 1982, at noget dokumentarisk er ”(…) baseret på bevisligheder og 

kendsgerninger". Dette “bevis” optræder også helt tilbage i Meyers Fremmedordbog fra 

1863, hvor et dokument (dengang “document”) var et “Beviismiddel” og 

“dokumentation” beskrives som “(…) Beviisførelse, Godtgjørelse ved Grunde og 

oplysende Skriftbilag”.

I Gyldendals røde fremmedordbog fra 1993 finder vi, at en dokumentar er en "(…) 

saglig film - reportagefilm uden brug af professionelle skuespillere". Pudsigt nok finder 

vi her en lingvistisk modsætning i dette vha. det latinske fabúlam doceó (opføre et 

skuespil). Dog er dette ikke så problematisk en modsætning endda, da nogle 

dokumentarfilm rent faktisk bruger skuespillere f.eks. ved en ”rekonstruktion” af et 

historisk forløb.

I Den Store Danske Encyklopædi fra 1996 er det ”(…) frem for alt publikums 

forventning om dokumentarismen som verificerbar, der afgrænser genren...". Med andre 

ord er det altså op til publikum at vurdere om der er tale om dokumentar eller ej. Dette 

er interessant, da det jo ikke er afsender, men derimod modtager, der har forventninger

til en given genre. 

Med dette etymologiske perspektiv kan vi hurtigt tilslutte os de fleste menneskers 

forventning til dokumentarfilmen ”(...), som består af scener fra det virkelige liv”

(Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog 1994). Med dette menes der, at en 

dokumentarisk film består af historier, som sker foran kameraet - noget som ikke er 

opdigtet eller fiktivt.

Pointen i alt dette er, at der findes en lang række lingvistiske og terminologiske 

definitioner, og det, som man samtidig kan spørge sig selv om, er, hvem der kan give et 

endegyldigt svar på spørgsmålet, hvad er en dokumentar, og hvorfor? Lad os have dette i 



HumBas - 2. semester – forår 2007 – Gruppe 9

”TV-Dokumentarens retorik – i et formidlingsetisk perspektiv”

Roskilde Universitetscenter

Side 13 af 108

tankerne imens vi med film- og tv-branchens officielle briller, forsøger at grave lidt 

dybere ned i problemet og kigge nærmere på nogle mere specifikke kriterier for, hvad en 

dokumentarfilm er.

1.5 Filmbranchens definition

På Det danske Filminstituts hjemmeside nævnes, at en dokumentarfilm ”adskiller sig fra 

en spillefilm ved, at den tager udgangspunkt i virkelige historier og mennesker i 

modsætning til spillefilmen, som bygger på et opdigtet manuskript.” 4

Henrik Juel, Ph.d., lektor i visuel kommunikation, Roskilde Universitetscenter har i 

2005 bl.a. lagt vægt på etikken og mener, at der

”(...) forventes troværdighed - ikke løgn eller fordrejning, gerne engageret og 

indigneret, men dog saglig. (…) Redigering: retorisk sammenhæng mere end alm. 

continuity, ikke ’manipulerende’, ikke ’snyde’ eller låne materiale uden 

angivelse.” 5

Henrik Juel konkluderer, at det nærmest er umuligt at give en endelig definition på. hvad 

en dokumentarfilm er, da filmgenren er under konstant udvikling. 

Det, som er væsentligt i dette spørgsmål, er netop, at man ved hjælp af de mange 

definitioner kan blive mere opmærksom på, hvordan man selv vil placere, diskutere og 

vurdere en film, samt forholde sig mere kritisk overfor afsenderen af en dokumentarfilm. 

                                                
4 http://www.dfi.dk/dfi/undervisning/fatomdokfilm/index.htm
5 Artikel i Anglo Files, Journal of English Teaching, # 136, maj 2005
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1.6 Modtagers forventning

I spørgsmålet om, hvad en genre er, gemmer sig også spørgsmålet om, hvad en 

modtager forventer af afsender. Ligesom genren er i konstant udvikling, er modtagernes 

forventninger til genren det også. Det handler altså om, at genrens konstante udvikling 

afhænger af kultur, tid og rum (som også udvikles konstant). Det er derfor ret svært at 

give et endeligt svar.

Ifølge Ib Bondebjerg, professor ved afdeling for Film- og Medievidenskab ved 

Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, udgør genrer 

”(...) både konventioner og regler for måder at udtrykke sig på i dagligsprog og i 

forskellige medier og er samtidig forventninger og receptionsmønstre, der styrer 

vores måde at forstå og fortolke det, vi hører, læser og ser.”

(Bondebjerg 1993:169).

Bill Nichols, Professor of Cinema på San Francisco State University, mener, at vi 

generelt som modtagere forventer, at en dokumentarfilm består af sande historier, som 

kan fortolkes på forskellige måder. Disse historier “(…) call on us to interpret them, and 

as ‘true stories’, (documentary) films call on us to believe them.” (Nichols, 2001:2). 

Dokumentarfilm forventes dermed at indeholde fremstillinger af 

“(…) the world we already inhabit and share. They (documentary films) make the 

stuff of social reality visible and audible in a distinctive way, according to the acts 

of selection and arrangement carried out by a filmmaker.”

(Nichols, 2001:2).

Nichols påpeger, at vi som modtagere ofte går ud fra, at dokumentarfilm består af 
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autencitet og beviser (jvf. begrebet “dokument” beskrevet i det etymologiske afsnit 

ovenfor). Denne forventning til genren skal vi som modtagere være opmærksomme på, 

og vi “(…) must always assess the argument or perspective on grounds that include, but 

go beyond factual accuracy. (…) Documentaries are not documents in the strict sence of 

the word, but they are based on the document-like quality of elements within them.”

(Nichols, 2001:38). 

1.7 Dokumentarfilmgenre

Nichols definerer dokumentarfilmen som en overordnet genre, og denne genre har 

yderligere seks undergenrer; den poetiske, den afslørende, den deltagende, den 

observerende, den refleksive og den performative dokumentar. Nichols slår samtidig 

fast, at en given undergenre meget vel kan være en blanding af flere undergenrer, men at 

en undergenre samtidig skal forstås som værende en dominant - med overvejende træk 

af en bestemt undergenre. (Nichols, 2001:100). 

Vi vil følgende kun omtale den afslørende og den observerende undergenre, da vores to 

film overvejende hører ind under disse. 

1.8 Den observerende dokumentar

Denne undergenre voksede op i USA og Frankrig efter 2. Verdenskrig, men det var først 

i 1960, at undergenren blomstrede for alvor. Dette skyldtes primært den teknologiske 

udvikling, som først i 1960 gjorde det muligt at filme med et kamera, som var nemt at 

transportere rundt overalt. (Nichols, 2001:109). I USA, England og Frankrig er denne 

undergenre kendt under navnet Cinema Verité, men i Danmark er den bedre kendt som

den afdækkende eller observerende dokumentar. Der er altså tale om ”reportagefilm” 

(den sande film om man vil), hvor afsenderen lader ”(...) billederne set gennem 

kameraets øje, og virkelighedens personer tale for sig selv.” (Harms Larsen, 1990:53). 
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Nichols påpeger, at denne form for undergenre “(…) poses a series of ethical 

considerations that involve the act of observing others go about their affairs. Is such an 

act in and of it self voyeuristic? Does it place the viewer in a necessarily less 

comfortable position than in a fiction film?” (Nichols, 2001:111). 

Her mener Nichols, at man som seer af en fiktionsfilm er helt med på, at de medvirkende 

er skuespillere, som bliver betalt for at være iagttaget foran kameraet, hvorimod etiske 

spørgsmål kan opstå hos en seer af en observerende dokumentarfilm. Den observerende 

dokumentar er en “at the keyhole” undergenre, hvor de medvirkende kan risikere at 

blive observeret uden at være klar over det, og dermed kunne det tænkes, at man som 

seer stille sig førnævnte spørgsmål (jvf. Nichols). Eftersom afsenderen af en 

observerende dokumentarfilm oftest er “usynlig” for seeren, rejser Nichols ydermere 

spørgsmålet omkring afsenders ansvar; “What if something happens that may jeopardize 

or injure one of the social actors?” (Nichols, 2001:112).

Filmen “Et glas vand til Johnie” fortæller dagliglivshistorier fra et socialcenter, og den 

“usynlige” afsender - Lars Engels - arbejder som en ”flue på væggen”. At denne film 

kan placeres i denne undergenre, ses tydeligst ved at seerne gennemgående får “(…) et 

ofte pirrende og fascinerende kig ind ad vinduet til sociale og psykologiske rum, som de 

ellers er udelukket fra” (Harms Larsen, 2003:277). Denne type films bærende idé er, 

“(…) at den menneskelige virkelighed er flertydig, mangesidig og åben for forskellige 

fortolkninger og indgange – alt efter hvorfra denne virkelighed anskues” (ibid: 278).

1.9 Den afslørende dokumentar

Dette er en typisk blandingsgenre opstået i 1960’ernes Amerika, hvor de dramaturgiske 
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virkemidler fra fiktionsfilmen blev taget i brug. Den afslørende dokumentar er “(…) et 

produkt af journalistens egne grundige undersøgelser” og noget, som “(…) modsiger 

veletablerede forestillinger og socialt givne sandheder” (ibid: 247).

Bill Nichols definerer denne undergenre som værende mere retorisk og argumenterende 

end æstetisk og poetisk. Den afslørende dokumentar “(…) adresses the viewer directly, 

with titles or voices, that propose a perspective, advance an argument, or recount 

history” (Nichols, 2001:105). Denne form for undergenre er altså overvejende 

argumenterende ved, at den “(…) rely heavily on an informing logic carried by the 

spoken word (…) images serve a supporting role. They illustrate, illuminate, evoke, or 

act in counterpoint to what is said.” (ibid: 107).

Forfatteren eller instruktøren af en afslørende dokumentarfilm har typisk været igennem 

en lang række historiske eller retslige dokumenter, før optagelserne går i gang, og dette 

ses tydeligt i dokumentarfilmen “Er du åndssvag?”. Filmen bærer præg af “(…) en 

variant af bølgemodellen, hvor man - efter fremsættelse af en skarpvinklet anklage -

hober enkeltstående indicier, beviser og vidneudtalelser op efter hinanden – for så til 

slut at sammenfatte, hvad man mener at kunne konkludere om den anklagedes skyld.”

(Harms Larsen, 2003:254). Variant-modellen ser ifølge Harms Larsen således ud:

(Harms Larsen, 2003:256)
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1.10 Afsenders pligt

Overordnet set i filmens verden er der en fiktionsgenre og en faktagenre, og disse er 

ifølge Harms Larsen underlagt nogle “(…) brede samfundsmæssige overenskomster der 

fastlægger det grundlæggende betydningsforhold mellem fremstillingen(s udtryk) og den 

virkelighed, som afsender og modtager antages at være fælles om.” (Harms Larsen 

1990:198). En seer er bevidst om, at en fiktionsfilm er opdigtet, og dermed er man som 

seer helt med på, at afsender har lov til at “manipulere” med dramaturgiske virkemidler. 

En dokumentarfilm derimod forventes at vise noget, der foregår i et virkeligt historisk 

forløb uden manipulering. Med andre ord er afsender forpligtet til ikke at fordreje, 

ændre, vildlede eller manipulere den færdige film i en sådan grad, at den ikke stemmer 

overens med de medvirkendes oplevelser, som modtager forventer at være sande. En 

”kontrakt” er pr. definition noget man har imellem mindst to parter; altså begge veje. 

Dette vil kun være muligt, hvis alle modtagere (og medvirkende i en dokumentarfilm) er 

bevidste om den før omtalte overenskomst, hvilket sjældent er tilfældet.

Pointen her er, at denne ”kontrakt” derfor aldrig vil være mulig mellem en afsender af en 

dokumentarfilm og dens modtager - seeren. Begrebet overenskomst eller kontrakt er 

almindeligt brugt i moderne medieteori, hvor der defineres, at når der er tale om et 

faktaprogram, “(…) garanterer afsenderen for skildringens sandfærdighed - omvendt 

forpligter kontrakten modtageren til også at ‘aflæse’ eller opleve medieproduktet, som 

det er tænkt.” (Kjørup 1996:216). Når en modtager ikke har mulighed for at 

kommunikere med afsender, vil modtager dermed aldrig være sikker på, hvad afsender 

har tænkt med den givne film. Det er ikke modtagers pligt at kunne aflæse afsenders 

intentioner, men derimod afsenders pligt ikke at ”overtale” modtager til at tage parti for 
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afsenders egne interesser.

Genren som begreb er ikke blot ”(...) et af de mest anvendte begreber inden for medie-, 

film- og litteraturvidenskaben, men samtidig et begreb, hvis mange dimensioner er 

svære at holde fast på”. (Bondebjerg 1993:170). Genrer er altså ikke strukturelt entydige 

og statiske, men derimod dynamiske og historiske processer i konstant udvikling. (ibid: 

170)

Problemet med en genrekontrakt er, at det terminologisk set som udtryk er ret 

misvisende. Som modtager kan man hurtigt forestille sig, at afsenders genremarkering 

forpligter sit publikum. Som Jørgen Stiegel understreger, handler det om at 

”(...) genrebetegnelserne udsender signaler og garantier, hvad angår indholdets 

brugsfunktion. De er udtryk for en uudtalt genrekontrakt mellem afsender og 

modtager. De signalerer dels, hvad publikum kan forvente, dels hvordan det 

forventes at reagere. Fiktion signalerer således, at ’dette kan tages som en 

oplevelse’, som der kun forventes individuelle reaktioner på. Fakta signalerer, ’at 

disse oplysninger er pålidelige’, dem kan man basere sit forhold til virkeligheden 

og sine handlinger i virkeligheden på. Man kan og bør derfor reagere 

handlingsmæssigt og politisk på oplysningerne”

(Mediekultur 1992, nr. 19:63).

Diskussionen om der findes en gyldig definition af, hvad dokumentar er, har stået på 

siden genren opstod i 1920’erne. At skulle definere hvad en dokumentarfilm er, ”(..) can 

be no more easily defined than ’love’ or ’culture’. Its meaning cannot be reduced to a 

dictionary definition in the way that ’temperature’ or ’table salt’ can be.” (Nichols 
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2001:20). 

Dog vil vi mene, at dette kapitel med de mange definitioner, kan være en hjælp og 

inspiration - for både afsender og modtager af en dokumentarfilm - til at blive mere 

opmærksom på dokumentarfilmens genrebegreb og på de mange måder, man som 

modtager kan fortolke dette på.

Genrer, uanset om det er tekst eller film, vil altid være bagefter - det er først efter at et 

produkt (tekst/film) er blevet produceret, at det er muligt at definere, hvad det er.

Vi vil senere i projektet arbejde videre på baggrund af den tilegnede viden vi nu har fået 

om dokumentargenren og to af dens undergenrer, den observerende og den afslørende 

dokumentar. 

For senere i projektet at kunne vurdere redeligheden i vores to udvalgte 

dokumentarprogrammer, vil vi i de efterfølgende kapiteler gøre rede for den teori vi har 

fundet relevant i forhold til argumentationsanalyse samt redelighedsvurdering.  
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2. Formidlingsetik

I dette kapitel vil vi gøre rede for formidlingsetikkens baggrund, dens værdigrundlag og 

filosofiske inspirationskilder. Derudover vil vi behandle de mest centrale begreber i 

formidlingsetikken, som senere skal danne baggrund for vores vurderinger i projektets 

analysedel. 

2.1 Formidlingsetikken som reaktion

Foght Mikkelsens formidlingsetik skal ses som en reaktion mod den udbredte 

effektivitetstænkning i kommunikations teori – og praksis - som man f.eks. kunne spore 

i TV SUM- modellen, der for alvor vandt indpas i den danske dokumentarverden i 

1980’erne. Foght Mikkelsen har formuleret en etik, som kan være anvendelig - først og 

fremmest fra et etisk og modtagersolidarisk synspunkt, men også for afsenderne selv, 

idet man må formode at afsendere også har interesse i at formidle etisk forsvarligt.

Mikkelsen positionerer også sin formidlingsetik i forhold til Jürgen Habermas’ 

diskursetik, som han kritiserer for at være puritansk og hyperrationalistisk (Lauritsen, 

2001: 7). Endvidere kritiserer han Habermas’ idé om den gode ligebyrdige samtale for at 

være umulig at overføre på den typiske formidlingssituation og mener, at dens 

argumentative logik rummer en iboende utopi (Foght Mikkelsen, 2002: 261). Foght 

Mikkelsen forsøger altså med sin formidlingsetik at skabe en etik, som både går i spænd 

med formidlingsteori og praksis, idet den ikke tager afstand fra brug af dramaturgiske 

virkemidler og således kan udgøre et reelt alternativ for afsendere.

2.2 Formidlingsetikkens formål

”Etikkens mål er fælles værdier hos personer med forskellig moral” skriver Ole Thyssen 

i sin bog ”Jeg og du og vi – om moral og etik i det moderne samfund” (Thyssen, 1991: 
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68).  På samme måde er det formidlingsetikkens formål at skabe en fælles etik for- og 

bevidsthed hos afsendere om måden, hvorpå de kommunikerer til deres modtagere.  

Formidlingsetik er dermed en normativ etik, da den udgør et ideal for hvordan en 

formidling bør foregå. Samtidig er formidlingsetikken modtagersolidarisk, da det er 

modtagers autonomi og selvbestemmelse den vil beskytte.

2.3 Den asymmetriske kommunikation 

Modsat f.eks. Habermas' samtale- eller diskursetik, som sigter mod dialog mellem 

ligestillede parter, er formidlingsetikkens fokus netop kommunikation, som er 

kendetegnet ved et asymmetrisk afsender-modtagerforhold, som f.eks. ved 

massekommunikation (Foght Mikkelsen, 2002: 42). Således udgør reklamer, kampagner 

af forskellig art, film- og tv-produktioner samt mange flere typer massekommunikation, 

primært det skyts, som formidlingsetikken retter sig imod. Det asymmetriske forhold 

kommer til udtryk ved, at afsendere af massekommunikativ vidensformidling ofte er i en 

overlegen position i forhold til modtagere, idet de oftest udgør en form for økonomiske 

eller politiske magthavere, der ikke er bange for at investere økonomisk i at få en stor 

gruppe modtagere til at tilslutte sig et bestemt budskab eller at skabe opmærksomhed 

omkring en vare. ”Afsender har noget på spil og ønsker derfor at kommunikere med 

maximal effektivitet” (Ibid: 25) Således bliver kommunikationsformen strategisk og 

målrettet - møntet på det ene formål at påvirke modtager i en bestemt retning. 

Asymmetrien kan dermed både aflæses i et ulig udgangspunkt for diskursen, idet 

afsender vil noget med modtager, hvorimod modtager sjældent har ytret ønske om at 

blive kommunikeret til, og i det faktum, at modtager ingen mulighed har for at påvirke 

diskursen.    

Det ulige afsender/modtager forhold har også tidligere været genstand for forskning og 
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bringer formidlingsetikken i slægtskab med tidligere tiders kommunikationskritik. 

Ideologikritikken fra slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne var f.eks. 

stærkt optaget af manipulative kommunikationsformer og fokuserede især på ”skjult 

kommunikativ magtudøvelse, sproglig undertrykkelse og umyndiggørelse” (Ibid: 21) 

Ideologikritikken var hermed klart modtagersolidarisk, og dets største opgave var at 

opdrage modtagere til at forholde sig kritisk og analyserende til den ”indoktrinering” og 

manipulerende formidling, de blev udsat for. I løbet af 1970'erne blev ideologikritikken 

politiseret i stærk marxistisk retning, som i sidste ende medførte, at idealet om individets 

autonomi og selvbestemmelse gik tabt, da det blev medregnet som del af et borgerligt 

værdigrundlag. Formidlingsetikken adskiller sig dermed fra ideologikritikken på et 

meget centralt punkt, idet den udelukkende ser på måden, hvorpå afsender formidler til 

modtager uden at implicere bestemte politiske budskaber. Men, hvad angår det 

modtagersolidariske grundlag, må formidlingsetikken siges at bygge på arven fra 

kommunikationskritikkens tidlige år.  

2.4 Det etiske værdigrundlag

Formidlingsetikken bygger på et humanistisk værdigrundlag, der trækker tråde tilbage til 

antikkens pædagogiske tanker. ”Mennesket er altings mål”, formulerede sofisten 

Protagoras (481 f.Kr. - 411 f.Kr.) - en grundopfattelse, som også formidlingsetikken på 

mange måder kan siges at tage sit afsæt i, idet det er mennesket, som formidlingen skal 

måles i forhold til, men ikke bare ud fra en hvilken som helst menneskeopfattelse. Ifølge 

Foght Mikkelsen har vestlige kulturer verden over netop det tilfælles, at de deler det 

samme menneskesyn, i forståelsen af mennesket som et individ med værdighed, 

frihed/selvbestemmelsesret og ansvar (Ibid: 66-67). Det er i dette menneskesyn, at 

formidlingsetikken finder sit etiske ståsted, - et ståsted, der har til formål at hæve sig 

over de involverede parters forskellige og ofte modstridende interesseforhold. Således 
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konkluderer Foght Mikkelsen, at ”ingen modtager ønsker at blive gjort til 

manipulationsobjekt eller blot til middel for afsenders mål. At objektgøre og manipulere 

sin modtager er at fratage modtageren muligheden for selv at vurdere og træffe valg 

med hensyn til at give sin tilslutning til et givent budskab.” (Ibid: 63) Formuleret som en

regel til afsender lyder formidlingsetikken ”kommunikéer til din modtager, som var det 

dig selv!” (Ibid: 69). Afsender skal med andre ord kommunikere til modtager, som han 

selv ville ønske at blive kommunikeret til. Denne etiske regelsætning bygger på 

princippet fra ”den gyldne regel”, som er et alment moralprincip kendt fra 

reciprocitetsetikken, og findes i flere religioner.6 I kristendommen er den bl.a. kendt som 

”Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem” sagt af 

Jesus Matt. 7, 12. (Gyldendals Leksikon A-G, 2002: 547) og genfundet i John Stuart 

Mills ”Utilitarisme” fra 1861 (Lauritsen, 2001: 17). Den gyldne regel udtrykkes også i 

det kendte kristne bud ”Du skal elske din næste som dig selv”(3.Mos. 19,18 og Matt. 22, 

40) (ibid.: 549) 

Således skriver det kristne værdigrundlag sig også ind i selve udgangspunktet for 

formidlingsetikken, dog udelukkende som en integreret del af den humanistiske 

menneskeopfattelse, tømt for religiøst indhold. 

Filosoffen Immanuel Kant (1724-1804) baserede en af hjørnestenene i sin moralfilosofi -

Det kategoriske imperativ - , på samme gensidighedsprincip, som den gyldne regels. 

Han formulerede det som ”Handl kun efter det maksime, om hvilken du tillige kan ville, 

at den bliver en almen lov” (Thielsts oversættelse i, Thielst, 1995: 32). Fordi denne 

formulering er tømt for alt konkret substans, muliggør den en universalisering af en 

handlingsnorm, som netop var det kategoriske imperativs formål (Thielst, 1995: 33 og 

Foght Mikkelsen, 2002: 71). 

                                                
6 http://da.wikipedia.org/wiki/Den_Gyldne_Regel
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Som grundlag for formidlingsetikken påpeger Foght Mikkelsen, at denne gyldne regels 

sproglige form kan implicere en uheldig subjektivisme i fortolkningen af den, således at 

afsender ser sig selv som målestok for, hvordan man bør kommunikere til hverandre. 

Derfor supplerer Foght Mikkelsen reglen med: ”kommunikéer til din modtager, sådan 

som du selv vil kommunikeres til, når du er modtager af andres budskaber” (Foght 

Mikkelsen, 2002: 70). Således skal afsender kunne se sig selv i dobbeltrollen som 

afsender af egne budskaber, samt modtager af andres, og reglen forudsætter dermed, at 

afsender ikke selv ville have lyst til at blive vildledt af andres budskaber.

I ”Kritik af den praktiske fornuft” baserede Kant sin moralfilosofi på en 

menneskeopfattelse, der anså mennesket for at have værdighed og uendelig værdi og 

”aldrig kun må behandles som middel, men altid også som formål i-sig-selv”

(Gyldendal H-O, 2002: s. 189).  Kant har således været en stor inspirationskilde i 

udformningen af formidlingsetikken, - en etik Foght Mikkelsen selv betegner som ”en 

utilitaristisk begrundet regel-etik, en kombineret konsekvens- og pligtetik” (Foght 

Mikkelsen, 2002: 72). Dette forhold vil vi komme nærmere ind på - samt diskutere -

senere i opgaven.

2.5 Redelighed

Til operationaliseringen af formidlingsetikkens gyldne regel henter Foght Mikkelsen et 

begreb frem, som tidligere er beskrevet i Onsberg og Jørgensens ”Praktisk 

argumentation” fra 1989. Det drejer sig om begrebet ”redelighed”, svarende til det 

engelske ”fairness”. Det bemærkelsesværdige ved ordet redelighed er, at det er et såkaldt 

udelukkelsesord og dermed kun kan defineres negativt, dvs. via det som er uredeligt 

(Foght Mikkelsen, 2002: 77). 
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Den etiske begrundelse for at anvende en sådan redelighedsvurdering finder Foght 

Mikkelsen, som før nævnt, i det humanistiske menneskesyn. Han inddrager et citat fra 

Det Etiske Råds pjece ”Etik – en introduktion” fra 1995, hvori der bl.a. står at”(...) det 

humanistiske menneskesyn forudsætter, at der findes mennesker, som frit kan vælge på 

basis af etiske overvejelser og som også er parat til at tage ansvaret for sine 

beslutninger”. (Ibid: 65). Foght Mikkelsen betoner især citatets omhandling af frihed til 

at vælge. Dette er en filosofisk formulering – i praksis vil friheden til at vælge altid være 

større eller mindre afhængig af situationens karakter. Men frihed og ansvar er 

nøglebegreber for Foght Mikkelsen: 

”Frihed og ansvar hænger sammen: Hvis der ingen valgmuligheder er, har man ikke 

mulighed for selv at bestemme, og derfor kan man ikke have noget ansvar” (Ibid: 66). 

Det centrale aspekt ved formidling er altså, at modtager bliver givet en fair chance for 

selv at tage stilling til de informationer, han bliver stillet overfor. 

Således er redelighedens modpol, ifølge Foght Mikkelsen, manipulation. Manipulation 

er det, som vildleder i tekstens argumentative virkemåde, og hermed har konsekvens for 

modtagers egne bestemmelsesmuligheder. (Ibid: 67)

I Onsberg og Jørgensens redelighedsvurdering af en tekst er afsenders holdning til 

modtager ligeledes det centrale. Redelighedsvurderingen skal stå i om afsender ”(...) 

søger at vinde tilslutning ved hjælp af løgn, fortielse og fordrejning” (Onsberg og 

Jørgensen, 187: 95) Onsberg og Jørgensen opstiller altså her tre former for uredelig 

argumentation. Under fordrejning finder man igen tre former: overdrivelse, forenkling 

og underdrivelse. Foght Mikkelsen anerkender disse former, men påpeger, at hvor 

Onsberg og Jørgensens primære fokus er den bevidst intentionerede argumentation, 
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søger formidlingsetikken at omhandle al argumentation, også den utilsigtede. Foght 

Mikkelsen supplerer med begrebet suggestion, som på latin betyder ”at bringe noget 

under noget andet”. Med suggestion mener Foght Mikkelsen at have fundet et 

dækkende begreb for den argumentation, som ”stimulerer modtager til at drage 

slutninger, som ikke tåler dagens lys (Foght Mikkelsen, 2002: 81) – altså det at anvende 

en argumentation eller retorisk argumentation under dække af noget andet.  

Foght Mikkelsen definerer selv uredelighed som ”al uigennemskuelig argumentation og 

alle uigennemskuelige virkemidler som vildleder” (ibid.: 78). Foght Mikkelsen 

understreger dog, at det er, kun når uigennemskuelig argumentation samtidig vildleder, 

at den kan siges at være uredelig.

Han opsummerer de former vildledning typisk optræder som:  

1. bevidst eller ikke-bevidst usandhed (dvs. Noget som afsender tror på, men som er 

faktuelt forkert)

2. bevidst eller ikke-bevidst udeladelse af noget som er meget relevant for modtager

3. bevidst eller ikke-bevidst fordrejning vha. Forenkling, overdrivelse eller 

underdrivelse

4. bevidst eller ikke-bevidst suggestion

(Ibid: 80)

Da en redelighedsvurdering består af ”en række faktorer, hvis interne betydning 

afgøres ud fra en vurdering af deres interne sammenspil i en given 

kommunikationssituation” (Ibid.: 97-98), kan der ikke gives noget fast parameter for, 

hvad der er uredeligt i en given situation. Hermed kan grundlaget for en 
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redelighedsvurdering siges at være flydende. Dog er der tre vigtige 

forankringspunkter, som man bør vurdere kommunikationen ud fra i sin 

redelighedsvurdering: 

1. relevans

2. faktuel sandhed

3. genreansvar

Foght Mikkelsen uddyber disse fikspunkter med denne begrundelse: ”afsender bør give 

informationer som er faktuelt sande og som er relevante i forhold til modtagers 

spørgehorisont og informationsbehov (i forhold til det pågældende budskab) samt 

overholde genrens spilleregler”

(Ibid: 98) 

2.6 Den implicitte afsender 

Ifølge Foght Mikkelsen er det vigtigt at skelne imellem, hvad en tekst rent faktisk siger, 

og hvad den fysiske afsender har i sinde at sige med sin tekst, hvilket bl.a. den franske 

filosof Poul Ricoeur (1913-2005) har beskæftiget sig med i sin bog Fortolkningsteori 

(1979). Han skelner mellem tekstens intention og forfatterens mentale intention. 

Sammenhængen mellem de to gør Wayne C. Booths bl.a.  rede for i bogen ”Rhetoric of 

Fiction” fra 1961, hvor han karakteriserer tekstens intention, eller som han vælger at 

kalde det: ”tekstens implicerede afsender som den i teksten objektiverede sum af valg, 

som den kødelige afsender har foretaget” (ibid.: 114). Den kødelige afsender har altså 

foretaget en masse bevidste valg under sin produktion i form af selektion (hvad skal 

med, og hvad skal ikke med), rækkefølgen af informationerne, kameravinkler etc. og 

således vil denne altid være med til at forme den tekstligt implicerede afsender. Som 
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      GENRE
      1. formål
      2. spilleregler

AFSENDER MODTAGER
1. status     TEKST 1. genreforventning
2. formål     retorik 2. spørgehorisont
3. image / troværdighed 3. forhåndsviden

4. mediekompetence

Foght Mikkelsen udtrykker det ”Uanset hvilket medie og hvilken genre der er tale om, 

gælder det, at et medieprodukts overtalelsesmåde er et resultat af den samlede sum af 

kommunikative valg” (Ibid.: 115)

Hvordan det enkelte medieprodukt vurderes kommer helt an på genren, dens tilhørende 

troværdighedskrav og modtagers forventninger. Derfor bør redelighedsnormen i høj grad 

vurderes i forhold til genren og dens retoriske spilleregler. Genrens betydning for 

redelighedsvurderingen, optegner Foght Mikkelsen i denne model:

(Foght Mikkelsen, 2002:84)

2.7 Fokus på retorikken 

Ifølge Foght Mikkelsen omfatter retorik ”alt fra følelsesappellerende og 

holdningspåvirkende æstetiske virkemidler til eksplicitte, rationelle argumenter samt 

argumentation vha. af fortielser (Ibid, 51). Retorik defineres dermed som alt, der 

hjælper til at fremme modtagers accept af budskabet, hvad enten det er 

underlægningsmusik, klippestil eller en speak talt i en bestemt tone. Således skelner 
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formidlingsetikken ikke mellem argumentation, som taler til hovedet (logos) og maven 

(pathos og ethos), men anskuer det hele som del af en samlet retorik. 

Retorik kan oversættes til ”talekunst” eller mere avanceret ”læren om at formidle 

overbevisende”7. 

Det var i oldtidens Grækenland og Rom, at retorikken blev skabt i 400-tallet f.Kr.. Den 

optrådte i året 427 f.Kr., da taleren Gorginas brillerede med en ny og besmykkende 

veltalenhed, som han havde hentet med sig fra de græske kolonier på Sicilien. Den, der 

dog skarpest præciserede retorikken, var Platon (427-347 f.Kr.), f.eks. i Sokrates 

forsvarstale, hvor han lader sin gamle lærermester kritisere sofisternes retorik (Fafner, 

1977: 15). Senere var det Platons egen elev Aristoteles, som behandlede retorikken bl.a. 

i sin lærebog om retorik fra ca. 330 f.Kr., hvor faget bestemmes som ”den kunst at 

optænke de med henblik på enhver situation optimalt overtalende midler” (Ibid.: 42). 

Med retorikken fulgte også definitioner af retorikkens mål. Persuasio (græsk: peitho) er 

det begreb, som har fulgt retorikken længst. Hos Aristoteles blev begrebet så rummeligt, 

at det også kan omfatte ikke-sproglige virkemidler. Begrundelsen var, at vi som 

mennesker lader os påvirke af de utallige indtryk, som vi hele tiden modtager og som 

derved kan virke retorisk på os. 

Aristoteles udtænker også en mere avanceret teoretisk forståelse af retorikken. Han 

forestiller sig peitho udtrykt ad tre linjer på én gang, nemlig via logos, ethos og pathos 

(Ibid.: 42). Således har Aristoteles haft stor betydning for retorikken siden hen og 

funderer på mange måder grundlaget for den retorik forståelse som Foght Mikkelsens 

formidlingsetik udtrykker. 

Det er dog ikke alle, som vil være enige i fællesbetegnelsen ”retorik” om de virkemidler, 

                                                
7 http://www.hum.aau.dk/~sushald/retorik/retorik_1_05.ppt
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der tages i brug i afsenders forsøg på at formidle sit budskab klarere. I ”Faktion som 

Udtryksmiddel” har professor i journalistik, Peter Harms Larsen, valgt at bruge 

betegnelsen ”dramaturgi” om de holdningspåvirkende virkemidler, der tages i brug i en 

dokumentarfilm, (som han vælger at lade gå under betegnelsen ”sandhedsdramatik”, 

Harms Larsen: 141, 1990) Hans brug af ”dramatik” og ”dramaturgi” kan føres tilbage til 

antikkens episke fortælletradition, hvor den fiktive fremstilling er i centrum. Når Harms 

Larsen benytter ”dramaturgi” som betegnelse for de virkemidler, som sandhedsdramatik

benytter sig af, understreges det hermed i hans ordvalg, at denne brug af virkemidler er 

hentet fra fiktionens verden.  

Eftersom vi vil foretage vores analyser med udgangspunkt i Foght Mikkelsens 

formidlingsetik, og fordi vi er enige i argumentationen for at bruge betegnelsen retorik, 

har vi dog valgt at anvende dennes begreb. 
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3. Det teoretiske analysegrundlag 

I dette kapitel vil vi redegøre for den teoretiske analysemetode, igennem hvilken vi har 

gennemført vores praktiske analyse af de to dokumentarfilm. Vi har valgt at analysere de 

to dokumentarfilm primært ud fra Leif Becker Jensens analyseapparat fra ”Indføring i 

tekstanalyse”, hvorfra vi har tilladt os at plukke de passager ud, som vi finder relevante 

for vores analyse, da en fuld redegørelse ville blive for omfattende. Retningslinjer for en 

redelighedsvurdering er endvidere en central del af vores teoretiske analysegrundlag, 

men i det vi har valgt at omtale dette forhold i forrige kapitel, i forlængelse af 

formidlingsetikken, vil vi ikke omtale dette forhold igen. 

3.1 Leif Becker Jensens tekstanalyseapparat

Leif Becker Jensen argumenterer for at man kan anskue tekster fra forskellige analyse-

og forklaringsniveauer. En tekst står aldrig alene, men er altid produceret i en 

samfundsmæssig kontekst, hvor afsenderen retter sig efter de normer, som samfundet 

har opstillet. Således er teksten en social handling og kan ikke ses isoleret fra den 

kontekst den er skabt i. Disse samfundsmæssige faktorer har både betydning for 

afsender når han producerer eller indkoder teksten, og for modtager når han læser, eller 

afkoder, teksten (Becker Jensen, 1997: 19). Opstillet som model præsenterer Becker 

Jensen forholdet og hermed niveaudelingen mellem det konkrete budskab og samfundet 

således: 
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(Becker Jensen, 1997:19) 

Til brug for en tekstanalyse inddeler Becker Jensen analyseniveauerne i tre:

- Næranalysenivauet

- Det kommunikationsanalytiske niveau

- Det samfundsanalytiske niveau

De tre analyseniveauer er udtryk for forskellige analyse- og forklaringsniveauer.  Becker 

Jensen beskriver de tre med det forbehold at opdelingen er skematisk og at de alle i 

praksis lapper ind over hinanden. Endvidere påpeger han at det er analysens 

problemstilling som afgør på hvilket niveau man starter og om man finder det relevant at 

medtage alle analyseniveauerne eller blot udvalgte. (Ibid:35). 

Vi har valgt ikke at omtale det samfundsanalytiske niveau i dette kapitel, da vi ikke 

finder det anvendeligt som grundlag for en redelighedsvurdering i formidlingsetisk 

perspektiv, hvor det udelukkende er måden teksten kommunikerer på, som skal være 

Samfund

Institutionelle normer og praksisbetingelser

Kommunikationssituationen

Genre/medie

Tekst/budskab
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genstand for vores analytiske blik.  

Netop problemstillingen er alfa omega i en tekstanalyse. Med andre ord – med hvilken 

problemstilling for øje, vil man analysere en given tekst? For en god tekstanalyse er ikke 

en slavisk gennemgang af en tekst, men derimod udvalgte områder, som har relevans for 

problemstillingen – eller sagt med Becker Jensens ord: ”Problemstillingen bestemmer 

undersøgelsesområdet for analysen, dvs. de elementer i teksten som er relevante og 

derfor værd at undersøge nærmere. Og den frasorterer de elementer som er mindre 

relevante.” (Ibid: 31). Med det for øje, har vi primært valgt at fokusere 

næranalyseniveau og delvis det kommunikationsanalytiske niveau for de to film, da vi 

skønnede det mest relevant i den argumentationsanalysesammenhæng, som vores 

problemformulering lægger op til. 

3.2 Det næranalytiske niveau 

På det næranalytiske niveau skelner Becker Jensen mellem form og indhold, som han 

gør overskueligt med dette skema: 

TEKST

Genre

Indhold Form

Emne/budskab Disposition

Synspunkter Sproglig kode

Argumentation (syntaks/ord/stil)

Layout
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         (Becker Jensen, 1997:37)

Overordnet har vi fundet denne opdeling anvendelig for disponeringen af vores analyser, 

dog med et vist forbehold. Eftersom Becker Jensens analyseapparat primært er skrevet 

til litteraturtekster og er en model der er anvendelig for en generel analyse, giver 

opdelingen mellem form og indhold os et problem. Jf. formidlingsetikken er 

argumentationen nemlig ikke kun forbeholdt indholdsdelen, som Becker Jensen lægger 

op til. Formmæssige valg som struktur, æstetiske virkemidler og kameraføring kan også 

virke retorisk og er dermed en del af argumentationen. Således kan formen ikke 

adskilles fra argumentationen, men skal derimod indgå som genstand for det 

argumentationsanalytiske blik, som vi vil undersøge filmene igennem. 

Det siger sig selv at vi heller ikke vil arbejde med sproglig kode og layout, på samme 

måde som det vil være relevant i en skreven tekst og som der lægges op til i Becker 

Jensens model. Til gengæld indeholder det valgte medie for vores ”tekster” den ekstra 

dimension at de er film og dermed et såkaldt ”levende medie”, hvor billeddelen er 

ufravigelig. 

3.3 Genre

Ifølge Becker Jensen kan genrebegrebet beskrives som et fælles sæt spilleregler som 

accepteres af både tekstproducenter og modtagere. Genrebegrebet er underlagt samme 

slags spilleregler som mundtlig kommunikation, f.eks. kommunikerer vi forskelligt alt 

efter om vi opfatter situationen som eksamen eller hyggesnak. På samme måde er der 

visse indforståede genreregler og normer som tekster former sig efter, for på den måde 

at kommunikere hensigtsmæssigt – i overensstemmelse med afsender såvel som 

modtagers forforståelse. Faktisk kan man sige at fordi tekster er envejskommunikation, 
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udgør genren ”(...) så at sige koblingen mellem den konkrete tekst, den konkrete 

ophavssituation og den konkrete læsesituation” (Ibid: 47).  Det er først og fremmest 

sociale konventioner som bestemmer genren, som altså igen er med til at forme en teksts 

form og indhold. Genren har altså betydning for den sproglige kode afsender vælger og 

for måden et budskab afkodes på, idet et budskab fremsat i en nekrolog vil indgyde 

andre forventninger hos modtager end et budskab fremsat i en fiktionstekst. 

Opsummeret kan man sige at modtager afkoder teksten i lyset af genren og ud fra det 

sæt spilleregler som teksten forventes at følge. 

3.4 Argumentation

Jf. vores problemformulering har vi valgt at foretage næranalysen med 

argumentationsanalysen i centrum. 

Når man skal foretage en argumentationsanalyse er hovedspørgsmålet, som man skal 

holde sig for øje: ”Hvad er tekstens hovedpointe og hvordan argumenteres der for 

den?” (Becker Jensen, 1997: 51) 

Følgende opstiller Becker Jensen en række begreber og fokusområder, som redskaber 

for en argumentationsanalyse, herunder tekstens praktiske argumentation, analyseret 

efter Toulmins argumentationsmodel. 

Belæg Påstand

Styrkemarkør

GendrivelseHjemmel

Rygd ækning
Model tegne t efter Becker-
Jensen,1997:53
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Derudover præsenterer Becker Jensens følgende typer argumentation, som kan være 

interessante i argumentationsanalysesammenhæng: argumentationskneb, selektion og 

beskrivelse. Argumentationskneb er en særlig form for argumenter, som, sat ind i 

Toulmins argumentationsmodel, er kendetegnet ved at optræde som hjemmel, men 

mangler rygdækning – altså dokumentation. Der findes flere typer argumentationskneb, 

herunder ad-hominum argumentet - det at gå efter manden og ikke efter bolden, 

ekspertargumentet – det at bruge en eksperts troværdighed til at overtale modtager, 

autoritetsargumentet – hvor man i argumentationen henviser til en person eller instans 

som modtager respekterer, deskriptionsargumentet – hvor man slutter fra ”er” til ”bør” 

f.eks. ”de fleste har et arbejde – derfor ønsker du det sikkert også” og det genetiske 

argument hvor man slutter fra noget beskrivende til det beskrevnes natur – f.eks. ”flest 

kvinder går hjemme – ergo er det deres natur”. (Ibid: 58). Vi vil komme nærmere ind på 

disse argumentationsformer i vores analysedel i det omfang det er relevant for vores 

analyse. 

3.5 Det kommunikationsanalytiske niveau 

På det kommunikationsanalytiske niveau skelner man mellem to former for situationer: 

meddelelsessituationen og kommunikationssituationen. Meddelelsessituationen er den 

konkrete og aktuelle situationen som en tekst er skrevet, eller læst i, og kan altså ikke 

gentages, da der i stedet vil være tale om en ny meddelelsessituation. 

Kommunikationssituationen er derimod den type eller genre som meddelelsessituationen 

er en del af.

En meddelelsessituation er altså konkret og aktuel, mens kommunikationssituationen er 
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abstrakt og generel.

3.6 Afsender

Hos afsender skelner Leif Becker Jensen mellem 4 forskellige afsenderroller. Den 

”faktiske afsender”, er en person eller institution, der skal stå inde for tekstens budskab, 

”kommunikator” er formidleren af budskabet, som f. eks en oplæser i en

nyhedsudsendelse, mens ”producenten” f.eks kan være et produktionsselskab. Den 

sidste afsenderrolle er ”fortælleren” eller den ”stemme”, teksten formidles med, og kan 

både være personlig, upersonlig, alvidende eller have en begrænset synsvinkel. 

(Ibid:67). 

3.7 Modtager

Her skelnes mellem den som afsender ønsker at henvende sig til – adressaten – og 

modtageren som er den faktiske modtager af budskabet.

Herudover skelner man mellem primære- og sekundære målgrupper, hvor den primære 

målgruppe er en eller flere adressater, mens den sekundære, er den målgruppe, der 

forventes at kigge med over skulderen, som f.eks. politikere der skal vejre en stemning 

omkring et debatemne.

3.8 Afsender-modtager relationen

Relationen mellem afsender og modtager kan enten være symmetrisk eller asymmetrisk, 

hvilket vil sige, at man i en symmetrisk afsender-modtager relation har en ligeværdig 

kommunikationssituation, mens den ene part er overordnet den anden i en asymmetrisk 

afsender-modtager relation.

Herudover taler man om at en kommunikationssituation kan være baseret på 

”magtressourcer” hvor en eller begge parter kan sætte magt bag kommunikationen. 
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Becker-Jensen nævner herunder fem forskellige kommunikationssituationer:

”Øvrighedsforholdet”: Denne kommunikationssituation bygger på et asymmetrisk 

magtforhold, hvor der kan sættes magt bag ordene fra den ene part i relationen, som 

f.eks. lovtekster.

”Forhandlingsforholdet”: Her er forholdet baseret på et symmetrisk magtforhold, hvor 

begge parter kan afbryde kommunikationssituation, som det er tilfældet i forhandlinger 

på arbejdsmarkedet.  

”Kompetenceforholdet”: En lærebog er eksempel på et forhold, der baserer dig på at 

afsender sidder inde med merviden i forhold til modtager, men bunder ikke i magt.

”Debatforholdet”: Dette forhold er det samme som kompetenceforholdet blot med den 

forskel, at parterne er ligeværdige.

”Manipulationsforholdet”: Det sidste forhold kalder Becker-Jensen for 

manipulationsforholdet, som han kun bruger beskrivende, og betyder at en tekst 

”foregiver at tage udgangspunkt i én form for relation, mens den i virkeligheden tager 

udgangspunkt i en anden. 

3.9 Peter Harms Larsens dramaturgiske værktøjskasse 

I ”De levende billeders dramaturgi - bind 1” (2003) har Peter Harms Larsen skrevet en 

lærebog for principperne for tv-fortællingernes dramaturgi. Her finder man en opgørelse 

over det dramaturgiske register som står til rådighed for folk der producerer tv. Vi har 

valgt at inddrage Harms Larsen med det formål at få et overblik over de virkemidler 
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man i en tv produktion skal være opmærksom på i analysemæssige sammenhænge. Da 

Harms Larsen ikke har formuleret sit stof som en decideret analysemodel, har vi, med 

argumentationen som primær problemstilling, udvalgt begreber, som vi finder relevante 

for vores analyse.   

3.10 Appelformer 

Ud fra appelformer kan man analysere måden et program kan siges at appellere til 

seeren. Appelformerne blev formuleret i antikken og er kendt som logos, etos og patos. 

(Fabricius og Roksvold, 2005) ”Med ethos, logos og pathos bevæger vi os op på et 

højere begrebsplan, der dækker hele tekster og ikke bare de argumenterede dele af dem” 

(Onsberg og Jørgensen, 1987: 62)  

Logos

Logisk/fornuft. Logos appellerer til intellektet og spiller på logisk udredning af 

problematikker uafhængigt af følelserne. Ved en belærende fremstilling lægges 

hovedvægten på logos. For at bruge logos optimalt skal man have forstand på det, man 

taler om, og have gode stærke argumenter.

Etos 

Moral. Når man benytter etos, taler man til modtagerens tillid og respekt. Man skal 

fremstå som en oprigtig og troværdig person. Etos appellerer til modtagers tiltro til 

afsender.

Patos

Følelser. Man skal være engageret i sit emne og spille på den emotionelle side hos sin 

modtager. Det skal vække kraftige følelser hos modtager. (Fabricius og Roksvold, 2005)
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4. Analyse af dokumentarfilm

Da begge film, i kraft af at de begge er tv-dokumentarudsendelser, deler samme 

kommunikationsform, har vi valgt at sammensmelte analysen på det 

kommunikationsanalytiske niveau for de to film. Vi har endvidere fundet, at denne 

fungerer bedst indledningsvist, da den hjælper til en overordnet forståelse af 

kommunikationsformen. Dele af analysen på det kommunikationsanalytiske niveau vil 

dog også optræde i de efterfølgende, særskilte analysegennemgange for de film, da 

niveauerne, jf. Becker Jensen, overlapper hinanden. Følgende vil vi præsentere to mere 

detaljerede analyser af de to film som man finder i de særskilte kapitler 4.1 og 4.2.  

Slutteligt vil vi foretage en redelighedsvurdering af de to film og diskutere vores 

analyseresultater jf. vores problemformulering. 

Det kommunikationsanalytiske niveau

4.1 Afsender

Jf. teoriafsnittet skelnes der mellem 4 forskellige afsendere: Den faktiske afsender, 

kommunikator, producenten og fortælleren.

Den faktiske afsender af ”Er du åndssvag?” er TV2, der valgte at sende udsendelsen, 

mens det tilsvarende i ”Et glas vand til Johnie” er DR, der valgte at vise programmet.

Kommunikator er den der formidler budskabet, og er i ”Er du åndssvag?”, speaken der i 

anslaget formidler budskabet om at noget kunne tyde på at beboerne ikke får den 

behandling de har krav på.
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Derimod er det langt sværere at få øje på kommunikator i ”Et glas vand til Johnie”, da 

der ikke er noget klart budskab. En mulighed kunne være at det er bistandsklienten 

Johnie, der er kommunikator idet han er den eneste i udsendelsen, der direkte henvender 

sig til kameraet og siger at ”Hvis jeg mødte dig på gaden, vil jeg jo også give dig et glas 

vand, i Jesu navn”

Producenten er derimod lettere at finde frem til og er heholdsvis: produktionsselskabet 

Bastard Film, der har produceret ”Er du åndssvag?” og, DR-Dok, der har produceret ”Et 

glas vand til Johnie”.

Den sidste afsenderrolle – fortælleren – forekommer ikke i ”Et glas vand til Johnie”, 

mens der i ”Er du åndssvag?” forekommer en alvidende fortæller i form af speaken, der 

løbende fortæller seeren hvad baggrunden for konfliktsituationerne er, og hvad der sker 

ind i mellem klippene i filmen. 

4.2 Modtager

Tilsvarende findes der som tidligere nævnt også forskellige modtagere. 

Det kan diskuteres hvem det er afsender ønsker at henvende sig til, men umiddelbart er 

adressaten i begge programmer lig med den primære målgruppe, altså de potentielle 

seere til programmet, og den sekundære målgruppe politikerne, der har magten til at 

ændre disse forhold ved forskellige tiltag.

Dog kan der også argumenteres for at den primære målgruppe snarere er politikerne, og 

den sekundære målgruppe seerne. Dette skyldes, at der muligvis er en skjult politisk 

dagsorden, der går ud på at få sat fokus på udsatte gruppers vilkår, og programmets 

seere skal fungere som opinionspres på politikerne for at få dem til dette.

4.3 Perspektiv
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Programmernes perspektiv - eller vinkling - kommer til udtryk via deres selektion. 

I ”Er du åndssvag?” er det en vinkling, når det formuleres i anslaget, at det har til 

hensigt at undersøge om beboerne på Strandvænget får den behandling de har krav på. 

Det er her beboernes tarv der sættes i centrum, mens en anden vinkel kunne have været 

at sætte fokus på forråelse eller udbrændthed blandt pædagoger på handicapcentre, og 

hvordan det kommer til udtryk i konkrete situationer.

I Lars Engels film er der tale om selektion idet der kun at fokuseres på mødet mellem 

bistandsklienter og socialpædagoger. En anden vinkling på denne film kunne være at 

have haft fokus på, hvordan klienterne forvalter de penge de får udleveret på 

bistandskontoret. 

4.4 Modtager-afsender forhold

TV-produktioner som ”Er du åndssvag?” og ”Et glas vand til Johnie” er en 

kommunikationsform, som kendetegner en asymmetrisk massekommunikation. Det 

asymmetriske aspekt er kendetegnet ved at kommunikationen ”ikke bare (er) uopfordret, 

men uden feedback mulighed og afsender har privilegeret adgang til medier og 

offentlighed” (Foght Mikkelsen, 2002: 38) – mens det samme sjældent kan siges om 

modtager.  
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4.1.0 ”Er du åndssvag?” 

Vi har valgt Tv dokumentarprogrammet "Er du åndssvag?", fordi vi mener, at det er et 

godt eksempel på, hvordan man slagkraftigt kan gøre brug af retoriske virkemidler. Efter 

at programmet var blevet vist på Tv2, skabte det stor debat omkring forholdene for 

udviklingshæmmede. I dette kapitel vil vi kort gennemgå filmens dramaturgiske 

opbygning. Derudover vil vi analysere filmens argumentation ud fra Stephen Toulmins 

argumentationsmodel, for derefter at kunne give en redelighedsvurdering.

”Er du Åndssvag?” blev første gang vist på TV2 tirsdag d. 13/02 - 2007 klokken 20.00. 

Programmet varer 41:27 minutter. Modtager bliver allerede i anslaget informeret om, at 

programmet har til formål at afsløre noget. Hovedkonflikten ridses op ved først at 

forklare hvor og hvem filmen handler om, dernæst hvad filmen vil undersøge og sidst 

hvilket værdisæt bostedet hævder de arbejder ud fra. Programmet består primært af 

optagelser filmet med skjult kamera på institutionen ”Strandvænget”, der er et bosted for 

udviklingshæmmede i Nyborg på Fyn. 

4.1.1 TV SUM

Med Bastard Films brug af berettermodellen som form og filmens tydelige retorik, 

lægger ”Er du åndssvag?” sig i halen på en tradition, der på mange måder kan føres 

tilbage til principperne for TV SUM konceptet (Tv som udtryksmiddel). Dette koncept 

blev kendt i den skandinaviske tv-branche i slutningen af 1970’erne, som værende en ny 

arbejdsmetode, der baserede sig på den engelsk- amerikanske version af den aristoteliske 

dramaturgi (Harms Larsen, 1992:100). DR var positive overfor det nye koncept, da det 

åbnede mulighed for nye måder at arbejde med tv på. Man valgte at oplære såvel teknik-

og programmedarbejdere på kurser, som altså fik navnet TV SUM. Kurserne ansporede 
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medarbejderne til i stigende grad at anlægge en dramaturgisk struktur på faktuelt indhold 

- først og fremmest ved at sætte berettermodellen i centrum. Snart efter fulgte en ny type 

af dokumentarprogrammer, som alle søgte at intensivere sit budskab ved hjælp af 

dramaturgiske virkemidler, de gav anledning til en lempelse af de traditionelle dogmer i 

dokumentargenren (Ibid:100-110). 

4.1.2 Berettermodel

Berettermodellen er en del af TV SUM og ”Er du åndssvag?” er tilrettelagt, så 

programmets identifikation og spændingskurve følger den tidligere omtalte variation af 

berettermodellen (jvf. model på side 17) med anslag, præsentation, uddybning, point-of-

no-return, konfliktoptrapning, klimaks og udtoning (Ibid:102).

Anslaget markeres med korte dramatiske klip, som opsummerer hovedkonflikten. I 

præsentationen kommer vi nærmere ind på, hvem filmen drejer sig om repræsenteret ved 

den personlige vinkel med Eva - en udviklingshæmmet pige, der er beboer på 

Strandvænget. Vi får også præsenteret filmens egentlige hovedperson, journalisten 

Adam Dyrvig, i rollen som ”den gode” og ”de svages forkæmper”, hvilket speaken 

indikerer ved at sige: ”Han tager ud på baggrund af flere familiers kritik”. I 

uddybningen bliver rollefordelingen cementeret mellem den ”gode” Adam og de ”onde” 

medarbejdere, hvilket speaken også underbygger: ”Allerede fra begyndelsen får Adam 

et indtryk af, hvad der venter ham”.  Point-of-no-return markeres, da Adam -

bogstavelig talt - står med hænderne i skidtet seerne konfronteres med sagens alvor, da 

han opdager, at beboeren er gennemblødt af tis. Konfliktoptrapningen begynder med 

morgenseancen, hvor beboeren afvises i køkkenet, derefter med interviewerens 

konfrontation med Strandvængets leder Dorrit West, men tager rigtig fart med scenen, 

hvori en beboer skriger i frokoststuen. Alt imens udtrykker Adam tydelig frustration 

over forholdende på Strandvænget. Klimaks indtræder, da medarbejderen tvinger en 
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beboer til at tørre sit eget tis op, hvorefter Strandvængets leder konfronteres med scenen 

og erkender sagens alvorlighed. Normalt vil klimaks også implicere en konfliktløsning –

dette er dog ikke tilfældet her, hvilket formentlig hænger sammen med filmens formål, 

som debatskabende tv-dokumentar. Man kan dog argumentere for, at Dorrit Wests 

erkendelse af Strandvængets fejlagtige pædagogik kan tolkes som hendes og personales 

”fældning” og dermed en form for konfliktløsning. Udtoningen markeres ved, at Adam 

har udtjent sin arbejdsperiode hos Strandvænget, og at speaken citerer fra 

medarbejderens anbefaling af Adam.  

4.1.3 Skjult kamera

Det gennemgående stilmæssige træk i filmen er, at langt de fleste scener er optaget med 

skjult kamera. Billederne er i sort/hvid, men om dette er et resultat af manglende budget, 

et bevidst valg fra starten – eller i redigeringen er ikke til at sige. Som seere får vi af 

speaken oplyst, at ”af hensyn til beboere og personale har vi sløret deres identitet.” 

Derfor er alle ansigter i scenerne fra Strandvænget slørede. Da kameraet sidder gemt på 

Adams krop, er kameraføringen rystet. Endvidere medfører det skjulte kamera, at 

billedbeskæringen ofte virker tilfældig og giver et mangelfuldt udsyn for seeren -

eksempelvis er der flere scener, hvor personer filmes med en beskæring fra hoved og 

nedefter.   

Sort/hvid optagelser med slørede ansigter er et stilmæssigt træk, som man kender fra 

overvågningskameraer. Billederne deler dermed samme æstetik som optagelser fra 

overvågningskameraer, hvilket normalt ellers forbindes med programmer, der 

beskæftiger sig med kriminelle handlinger, som f.eks. Station 2 på TV2. 

Det, at ansigterne er slørede, bevirker, at det, man ser som modtager, er kroppe uden 

ansigter. Vi har ingen mulighed for at følge deres ansigtstræk og dermed fratages 
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modtageren muligheden for at aflæse følelser. Dette kan medføre, at man føler en 

distancering til - og en fremmedgørelse af - medarbejdere såvel som beboere. Men fordi 

beboerne udsættes for adskillige overgreb, er ansigtstræk ikke nødvendigt for at føle 

sympati med dem. Til gengæld bliver det umuligt at aflæse, hvilke følelser der muligvis 

ligger til grund for medarbejdernes aggressive adfærd – det bliver med andre ord 

sværere at sætte os i deres sted, at føle empati.

4.1.4 Programmets erklærede formål

Programmet har til formål at afdække forholdene for de udviklingshæmmede på 

bostedet Strandvænget på Fyn, hvilket allerede i anslaget formuleres af speakeren: 

”Noget tyder på, at beboerne ikke bliver behandlet, som de burde” (TC 01:05). Men 

hvad har de så krav på? Udover almen menneskelig behandling, som må siges at spille 

en stor men abstrakt rolle i udsendelsen, besvares dette spørgsmål ved en præsentation af 

tre konkrete faktorer: Strandvængets værdigrundlag, handleplaner og Serviceloven. 

4.1.5 Programmets gennemskuelige hovedpåstand

Programmets afsender argumenterer efterfølgende for, at hverken Strandvængets 

værdigrundlag, handleplaner eller servicelov overholdes. Dette sker først og fremmest 

via de voldsomme optagelser fra bostedet, hvor medarbejderne konsekvent optræder 

som enten passive eller aggressive, (hvilket vi vil komme nærmere ind på i kapitlet om 

den skjulte hovedpåstand). Men det kontrasterende forhold mellem regler og praksis 

understreges også flere gange i udsendelsen, som f.eks. da Strandvængets 

værdiggrundlag formuleres - første gang i speaken i anslaget og senere af lederen af 

Strandvænget, Dorrit West, som siger, at det er ”bygget på lydhørhed, indlevelse og 

tolerance”. Da Strandvænget konfronterer hende med optagelserne og spørger, hvordan 

hun har det med en scene i filmen, er hendes reaktion ”det er så ydmygende, som noget 
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kan være, det må simpelthen, hvad skal man sige, stikke i hjertet på alle som ser det, der 

er ikke nogen med respekt for sig selv og andre medmennesker, som kan acceptere det 

her”. Her markeres det, at selv Dorit West er blevet ”omvendt” og erkender, at hun har 

taget fejl. Hvis argumentation angående Strandvængets værdigrundlag skal efterprøves i 

Toulmins argumentationsmodel, kunne den lyde: 

Se bilag 2

Denne argumentation virker sandsynlig, fordi belægget underbygges af, at seeren flere 

gange under udsendelsen bliver konfronteret med scener, hvori medarbejderne opfører 

sig så aggressivt eller passivt overfor beboerne, at man klart vurderer deres opførsel som 

værende i kontrast til det førnævnte værdigrundlag. 

Seeren opnår viden om handleplanerne gennem undercover journalisten Adam, når han 

gentagne gange stiller spørgsmål om praktiseringen af planerne til sine kollegaer på 

Strandvænget. Her får seeren at vide, at handleplaner er nogle, der bliver udarbejdet 

specifikt for enhver af beboerne, bl.a. som hjælp til hvilke aktiviteter man kan lave med 

dem. Som eksempel nævnes én – til – én - kontakt, som, som begrebet implicerer, 

betyder, at medarbejderen laver en aktivitet med den enkelte beboer, f.eks. masserer 

hans/hendes hænder. Da Adam spørger, om handleplanerne bliver overholdt, svarer 

medarbejderen ”nej, men det skal man normalt” (TC 22:07) Dette bekræftes senere i 

programmet af en anden medarbejder, som siger: ”Det er meget lidt, vi plejer at lave”. 

Under et interview med Dorrit West oplyser intervieweren endvidere, at i løbet af de 125 

timers optagelser, som Adam er kommet hjem med, finder kun en enkelt aktivitet sted 

med beboerne. Disse udtalelser fra forskellige kilder bekræfter hinanden, og hermed 

føler man sig som seer overbevist om, at handleplanerne ikke overholdes. Sat ind i 
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Toulmins argumentationsmodel ville det se ud således: 

Se bilag 2

Ligeledes udtrykkes reglerne for serviceloven eksplicit af Sytter Kristensen, formand for 

LEV, som optræder som ekspert i udsendelsen. Serviceloven forklares via en speak og 

derefter klip til Sytter Kristensen. Speaken lyder: ”serviceloven skal sikre at beboerne 

bliver aktiveret og gennemgår en udvikling i stedet for at blive opbevaret” (TC 16:12) 

hvorefter der klippes til Sytter Kristensen, der siger: ”Det sikrer man gennem 

handleplaner, som skal tilbydes borgeren og som så skal være grundlæggende for det 

arbejde, det pædagogiske personale skal udføre overfor borgeren.”   

Opstillet i Toulmins analysemodel kan argumentationen se ud således: 

Påstand: Serviceloven sikres ikke. 

Hjemmel: Ifølge Sytter Kristensen sikres serviceloven ved hjælp af 

handleplaner.

Belæg: Handleplanerne overholdes ikke. 

Vi får aldrig sikkerhed for, om Sytter Kristensen taler om serviceloven, da der klippes 

ind midt i en hendes sætning, så vi aldrig får dokumentation for, om hendes ”det” 

virkelig henviser til serviceloven. Men forudsat at det virkelig er serviceloven, hun taler 

om, og at der kun er klippet for at gøre budskabet mere forståeligt for seeren, kan 

argumentationen siges at være sandsynlig.   

Hermed besvarer programmets afsender sin erklærede problemstilling med et ”nej” -

beboerne får ikke den behandling, de har krav på. 
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4.1.6 Programmets skjulte hovedpåstand

Da vi så filmen de første par gange, var vi dybt oprørte. Vi var rystede over den måde, 

personalet opførte sig på og følte ikke blot medlidenhed med beboerne, men væmmedes 

direkte ved personalet. Vi følte næsten et had til dem. Denne stærke reaktion, er der 

noget der tyder på, har været alment gældende i befolkningen, efter at TV2 viste 

dokumentarfilmen, hvilket flere debatsider på Internettet vidner om8.  Men hvorfor følte 

man som seer dette indædte had til personalet? Hvad var det i filmens argumentation, 

som ramte så stærkt?  Det satte vi os for at undersøge og fandt ud af, at programmet 

også havde en skjult hovedpåstand, som fremkommer gennem en hierarkisk 

argumentationsform (jf. Onsberg og Jørgensen, 1987:109).  

4.1.7 Personalet som subjekt

Programmet argumenterer for, at beboerne ikke får den behandling de har krav på, men 

samtidig også for, at dette skyldes personalet, da det som nævnt (se programmets 

argumentation) er deres opgave at sørge for, at beboernes rettigheder overholdes ved at:

 sørge for at beboernes handleplaner overholdes

 sørge for at beboerne behandles i overensstemmelse med Strandvængets 

værdigrundlag

 sørge for at beboernes behandles i overensstemmelse med Serviceloven 

Den implicitte argumentation i programmet lyder derfor, at personalet ikke passer deres 

arbejde, og at dette er årsag til, at beboerne ikke får den behandling, de har krav på. 

Argumentationen kunne derfor også lyde som følgende, hvis man indsatte personalet i 

hovedpåstanden.
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Påstand: Personalet passer ikke deres arbejde.

Hjemmel: Personalets arbejde er at sørge for, at beboerne får den 

behandling, de har krav på. 

Belæg: Beboerne får ikke den behandling, de har krav på.

Filmens implicitte afsender argumenterer altså for en hovedpåstand, hvor personalet har 

erstattet beboernes plads som subjekt, og den kan i ligeså høj grad siges at lyde: 

”personalet passer ikke deres arbejde”, som den kan sige sat lyde: ”beboerne får ikke 

den behandling, de har krav på”.

4.1.8 Underpåstand: personalet handler umoralsk

Endvidere argumenterer programmets implicitte afsender for, at personalet ikke blot 

forsømmer deres arbejde, de handler også nedværdigende set ud fra et humanistisk 

synspunkt, da de behandler beboerne som hunde. ” Man bruger en måde at tænke på, 

som svarer til det, vi bruger, når vi skal opdrage vores hunde” ( Rektor for DPU og 

tidligere medlem af etisk råd - Lars Henrik Schmidt TC: 35:12).

Man kan til dels mene, at det er en umoralsk handling ikke at passe sit arbejde, men nok 

i højere grad må det anses for mere sandsynligt, at seeren finder det umoralsk, hvis dette 

medfører, at andre mennesker behandles nedværdigende.

Argumentationen lyder derfor således:

Påstand: Personalet opfører sig nedværdigende.

Hjemmel: Det er nedværdigende at behandle et andet menneske som en 

                                                                                                                                                                       
8 http://www.google.dk/search?hl=da&q=Er+du+åndssvag+fyret&btnG=Google-søgning&meta=
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hund.

Belæg: Personalet behandler beboerne som hunde. 

At personalet behandler beboerne nedværdigende skildres filmen igennem i såkaldte 

”visual proofs”(Harms Larsen, bind 2, 2003:249), der faktisk beviser hele 4 påstande, 

nemlig at:

 beboerne ikke får den behandling, de har krav på

 personalet ikke passer deres arbejde

 beboerne får en uværdig behandling

 det er personalet, som giver beboerne en uværdig behandling

4.1.9 Programmets hovedpåstand

Personalet fremstår altså både som personer, der ikke passer deres arbejde, som personer 

der behandler udviklingshæmmede nedværdigende og som gør dette som generel norm. 

Disse underpåstande gør, at seeren slutter sig til en tredje påstand – den som indvirker 

stærkest, og som vi har valgt at kalde den skjulte hovedpåstand. 

I Toulmins argumentationsmodel ser argumentationen således ud: Se bilag 1.

Mennesker, der handler både uprofessionelt i forhold til deres arbejde, skader andre 

mennesker og er utiltalende personligheder, gør, at man som seer væmmes ved dem –

som mennesker. Fordi man ingen alternativer forklaringer får på personalets opførsel, 

bliver deres handlinger snarere et udtryk for en umotiveret ond vilje, end for en 

mangelfuld professionel kompetence. Derudover er det som seer svært at skelne 

imellem, hvor grænsen går imellem personalets personlige og professionelle mangler. 

Filmen skildrer jo faktisk udelukkende livet på arbejdspladsen, så derfor burde seernes 

dom også udelukkende gælde personalets professionelle mangler, - men alligevel føler 
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man en afsky ved dem som mennesker. Dette kan skyldes at arbejde og privatliv i 

forvejen er svært at skille fra hinanden i et samfund, hvor arbejdsidentitet er en stor del 

af den samlede identitet, men især karakteren af personalets arbejde gør det svært at 

skille de to ting ad. Mange af de evner et velfungerende menneske besidder, såsom at 

kunne vise omsorg og empati, genfindes i institutionsverdenen i professionaliseret form. 

Det kan derfor være svært for seerne at vurdere, om personalet handler på baggrund af

mange års arbejde på indenfor institutionsverdenen, eller om de handler som de gør, 

fordi de ingen interesse har i at sørge for beboerne - og muligvis aldrig har haft det.

For at tydeliggøre hvorfor det netop er vigtigt for seeren at få information om 

personalets bevæggrunde, kan man forestille sig en gartner, der ikke vandede sine 

blomster. Højst sandsynligt ville man ikke dømme ham som et dårligt menneske på 

baggrund af dette. Når arbejdet derimod indebærer menneskelig omsorg og pleje, vil det, 

ikke at passe sit arbejde automatisk anses for umoralsk, fordi det har konsekvenser, der 

har direkte betydning for andres ve og vel. 

Vi mener altså, at programmet ikke blot argumenterer for den hovedpåstand, den lægger 

op til at ville undersøge i speaken, nemlig om beboerne får den behandling, de har krav 

på. Den graver et spadestik dybere og argumenterer for en hovedpåstand, der er mere 

personfikseret og rettet mod personalet frem for beboerne. Jf. Becker Jensen kan denne 

argumentationsform kaldes et ad-hominem argument, hvor man går efter manden i 

stedet for bolden. I diskussionen argumenterer man på personen i stedet for på det, 

sagen drejer sig om”. (Becker Jensen, 1997: 58). Spørgsmålet om beboerne får den 

behandling de har krav på, bliver altså samtidig besvaret, ved hjælp af en fremstilling af 

personalet som dårlige mennesker, og svaret findes derfor underforstået i denne 

argumentation. 
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Grunden til, at man som modtager slutter sig til denne skjulte hovedpåstand, ser vi 

endvidere som resultat af mangel på alternative forklaringer, hvilket skyldes 

programmets selektion, som vi vil komme ind på det i det følgende afsnit.

4.1.10 Programmets selektion 

Filmens selektion bevirker til tider en temmelig sort/hvid argumentation, idet den 

fremstiller beboerne entydigt som uskyldige ofre, og personalet som bødler. (Se Harms 

Larsen bind 2, 2003:90 for nærmere uddybning af bøddel-offer historier). Som eksempel 

på dette beskrives en scene i filmen, hvor filmen via udeladelser forenkler så meget, at 

personalets handlinger fremstår som totalt umenneskelige på bekostning af en anden 

forklaring, der kunne give større forståelse for personalets handlinger.

Scenen er den, hvor en beboer står ved et træ og skriger højt, samtidig med speaken 

fortæller, at beboeren tilsyneladende er ked af det. Til trods for de høje skrig, gøres der 

fra personalets side intet forsøg på at trøste beboeren, selv om speaken også har fortalt, 

at der i beboerens handleplan står, at hun har brug for psykisk omsorg og forståelse. 

Dette forsøges ikke - i stedet hører man personalet kommentere, at ”det er jo ligesom en 

god gammeldags galeanstalt det her”. Efterfølgende går personalet ind i stuen igen, 

fordi ”der er jo ikke noget at gøre” hvorefter speaken fortæller, ” i over en halv time står 

beboeren ude i gården, før hun går ind af sig selv” (TC:19:25)

Til sidst fortæller speaken også, at dette er et scenarium, der udspiller sig adskillige 

gange, mens Adam Dyrvig er på arbejde.

Scenen skal fungere som ”visual proof ” for følgende påstande:

 Beboeren får ikke den behandling, hun har krav på, fordi der ikke ydes psykisk 
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omsorg, hvilket er en del af hendes handleplan

 Personalet passer ikke deres arbejde, fordi de ikke overholder handleplanerne

 Beboeren udsættes for nedværdigelse, fordi personalet står og griner af hendes 

dårligdom

 Personalet handler umoralsk, fordi de ikke forsøger at trøste den kede beboer 

(forudsat at man kan tilslutte sig, at man trøster et menneske, der er ked af det!)

Ved nærmere eftertanke står et væsentligt spørgsmål, der kunne have haft betydning for 

seerens vurdering af personalets handlinger, ubesvaret hen. 

Man får ikke at vide, hvordan beboeren vitterligt havde reageret på omsorg i situationen. 

Hvis beboeren havde været nem at få til at falde til ro, kunne Adam Dyrvig have vist 

dette til seeren ved selv at tage hånd om beboeren i situationen og dermed have

understreget, at personalets manglende omsorg i situationen skyldtes ligegyldighed over 

for beboeren.  

Derimod kunne det dog også - og nok mere sandsynligt tænkes - at beboeren ikke ville 

være faldet til ro, selvom der var blevet taget hånd om hende. Seerne får altså ikke at 

vide, om personalet før har forsøgt at lægge en arm omkring vedkommende i lignende 

situationer, og hvordan beboerens reaktion var på dette. 

Hvis forsøg på trøst allerede havde været forsøgt af personalet gentagne gange uden 

held, kunne det tænkes, at personalets handlen i situationen, ikke skyldtes manglende 

empati og ligegyldighed overfor beboeren, men derimod at personalets ageren skyldes 

afmagt, hvis tidligere forsøg ikke hjalp beboeren til at komme i bedre humør. 

Sat ind i Toulmins argumentationsmodel ville situationen se således ud:

Påstand: Beboeren kan ikke trøstes 
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Hjemmel: Trøst hjælper ikke beboeren med at falde til ro  

Belæg: Personalet har tidligere uden held forsøgt at trøste beboeren 

En anden scene, en tilsvarende kritik kunne rettes imod, er den, hvor en beboer sidder 

ved et bord og slår sig selv hårdt i hovedet, alt imens to personaler, der sidder ved 

samme bord, upåvirkede af situationen, fortsætter deres snak om indkøbsvaner og 

ironisk opfordrer beboeren til at slå op i lampen i stedet, så hun måske kan få den til at 

fungere igen.  (TC 25:30) 

Her er det igen et spørgsmål, om personalet måske er vænnet til beboerens opførsel og 

derfor har skabt en følelsesmæssig distance til beboeren for simpelthen at kunne holde 

hendes selvdestruktion ud. 

På sin vis kan man sige, at det er samme form for forråelse, der skete hos os efter at have 

set filmen utallige gange. Efterhånden, som vi havde set de stærke scener igen og igen, 

skabtes der en distance, og scenerne havde ikke samme følelsesmæssige effekt, som de 

første par gange. Den samme ”forråelse” kunne tænkes at være tilfældet med personalet, 

der gang på gang har set denne beboer udøve vold på sig selv, uden at de har kunnet 

hjælpe hende.

Selektionen er således den, at programmet på ingen måde tilbyder seeren en alternativ 

forklaring på personalets handlen, - den eneste konklusion, man som seer kan drage ud 

af de klip der bliver vist, er den, at personalet ikke passer deres arbejde og endvidere 

opfører sig nedværdigende over beboeren. 

4.1.11 Argumentationskneb

I ”Indføring i tekstanalyse” nævner Leif-Becker Jensen et begreb, han kalder for 
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argumentationskneb, der skal være med til at overtale seeren til at tilslutte sig en teksts 

påstand. Argumentationskneb har, på trods af at ordet kneb kan opfattes negativt, ingen 

moralske vurderinger og bruges oftest som hjemmel, der ikke begrundes med et belæg. 

Et sådant argumentationskneb kan f.eks. være at benytte sig af autoriteter til at komme 

med hjemmelen, så publikum lettere overtales til at godtage præmissen.

I filmen er det fx et autoritetskneb, når man får Rektor ved DPU og tidligere medlem af 

etisk råd – Lars-Henrik Schmidt - til at udtale sig om, at den måde, beboerne bliver 

behandlet på, kan et samfund ikke tillade sig, fordi samfundet bliver bedømt på, hvordan 

de behandler de svageste (TC: 39:42). 

Man får aldrig begrundet, hvorfor et samfund bedømmes på, hvordan de behandler deres 

svageste, men i og med at Lars-Henrik Schmidt har den status, han har - han er tidligere 

medlem af etisk råd - er det lettere for afsender at få modtager til at tilslutte sig 

påstanden, end hvis den var fremført af fx en murermester eller lignende.

  

Et andet argumentationskneb er ”Deskriptionsargumentet”, der går ud på, at man slutter 

sig ”fra det beskrivende til det normative”(Becker-Jensen, 1997:58) - det kunne fx være 

”jeg får lavet sort arbejde, fordi alle andre gør det”. I filmen anvendes dette argument af 

personalet, som forklaring på Adam Dyrvigs spørgsmål angående beboernes tidlige 

sengetider. Et personale begrunder disse med, at ”sådan fungere det også ude i 

hjemmeplejen og på plejehjemmet” (TC 08:00) - underforstået, derfor er det helt normalt 

(og altså okay), at beboerne på Strandvænget også lægges i seng tidligt. 

Et så åbenlyst ikke holdbart argument stiller ikke personalet i bedre lys, men styrker 

derimod nærmere Adam Dyrvigs forklaring på fænomenet, nemlig at beboerne lægges i 

seng, så personalet kan se fjernsyn i ro og mag.
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4.1.12 Krydsklip og suggestion 

En anden bearbejdning, der er værd at lægge mærke til, er måden, filmen er klippet 

sammen på, og måden rækkefølgen af informationer optræder. Eksempelvis præsenteres 

to øjensynligt forskellige påstande for seeren i sammenhæng med hinanden. 

1. Påstand: Beboerne ligger for længe i sengen, da medarbejderne ofte 

lægger dem tidligt i seng og tager dem sent op om morgenen. 

2. Påstand: Beboerne tisser i deres senge om natten. 

Første gang seeren præsenteres for 1. påstand er, da Adam kommenterer den tidlige 

sengetid. Den næste scene som følger er, da Adam skal vække beboeren og finder ham 

indsmurt i tis. Denne rækkefølge gentager sig i filmen, hvor speaken kommenterer 

sengetemaet ved at sige, ”de bliver ofte først taget op sent op af formiddagen”. Næste 

klip er Adam, der vækker beboeren og igen finder ham gennemblødt af tis. 

Konklusionen bliver hermed hos seeren at: 

Påstand: Beboerne tisser i deres senge. 

Hjemmel: Når man ligger for længe i sengen, tisser man i den. 

Belæg: Beboerne ligger for længe i deres senge uden at blive taget 

op. 

Umiddelbart virker denne argumentation sandsynlig. Men sandheden er, at det er to 

forskellige påstande, som ikke nødvendigvis hænger sammen. Man behøver jo ikke 

partout tisse i sengen, når man ligger for længe! Nogle beboere er måske endda så 

velfungerende, at de selv kan stå op og tisse om natten. Det får seeren aldrig vished om. 
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Det eneste svar, programmets afsender giver seeren, er hans præsentationen af den ene 

beboer, som har tisset i sengen. Denne argumentation vender vi tilbage til om lidt. Det 

virker til gengæld sandsynligt, at de lange sengetider gælder for alle beboere, da dette 

både underbygges af speakeren, og da vi ikke ser nogen beboere i køkkenet før kl. 

10.30. Tilbage til ”tisse-spørgsmålet”. Seeren får aldrig vished for, hvor mange beboere, 

der tisser i sengen. Da alle beboere (og medarbejdere) er slørede, kan det være svært at 

skelne dem fra hinanden. Men, hvis man lytter godt efter, kan man, da Adam anden og 

sidste gang går ind til beboeren som har tisset, høre ham sige: ”Ajjj, er du fuldstændig 

gennemblød igen nu?”. Dette indikerer, at det faktisk er den samme beboer, der er tale 

om. Vi får altså kun præsenteret én beboer, som tisser i sengen. Måden, scenerne er 

klippet sammen på, lægger altså op til, at seeren, ud fra et enkelttilfælde, konkluderer sig 

til en almenpåstand. 

4.1.13 Redelighedsvurdeing af ”Er du åndssvag?”

Som tidligere nævnt (jvf. Kapitlet om redelighed) skal en redelighedsvurdering vurderes 

på baggrund af, om afsender ”(...) søger at vinde tilslutning ved hjælp af løgn, fortielse 

og fordrejning” (Onsberg og Jørgensen, 187: 95) samt på baggrund af det af Foght 

Mikkelsen supplerede begreb, - suggestion. 

Da der altid vil forekomme udeladelser og forenklinger i en tekst, skal disse i en 

redelighedsvurdering vurderes på baggrund af ”den samlede 

argumentationssammenhæng som f.eks. en forenkling indgår i og af den 

kommunikationssituation, som teksten indgår i” (Foght Mikkelsen, 2002: 83).

TV-dokumentarprogrammet ”Er du åndssvag?” indeholder ligesom alle andre tekster 

forenklinger og udeladelser, men disse forenklinger og udeladelser må pga. de 
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genrekrav, der stilles til faktaprogrammer, ikke være så grelle, at de får modtager til at 

drage urimelige slutninger ”som han formodentlig ville undlade at drage, hvis han 

bevidst kunne gennemskue deres uholdbare grundlag” ”(Foght Mikkelsen, 2002:81).

Ved at sammenholde vores analyseresultater med de fire hovedformer vildledning typisk 

tager form af, vil vi nå frem til en samlet redelighedsvurdering.  For overskuelighedens 

skyld har vi valgt at gentage de fire hovedformer i punktform:            

Bevidst løgn eller ikke-bevidst usandhed

På dette punkt har vi ikke kunne påvise usandheder i hverken faktuelle oplysninger i 

filmen eller i de hændelser, filmen skildrer, idet optagelserne fra Strandvænget må 

betegnes som værende faktuelle beviser på, at konfliktsituationerne mellem personalet 

og beboerne har forekommet. 

Bevidst fortielse eller ikke-bevidst udeladelse af noget, som er meget relevant for 

modtager

Om det er bevidste eller ubevidste udeladelser, skal ikke være op til os at bedømme, 

men vi vurderer, at der i filmen udelades vigtig information. Modtager får ingen indsigt i 

bevæggrundene for personalets handlinger – udover de påstande som seeren, via filmens 

stærke retoriske styring, slutter sig til, så som dovenskab, inkompetence og ond vilje. 

F.eks. udelader filmen at give seerne information om, hvorvidt personalet i tidligere 

konfliktsituationer har forsøgt at yde psykisk omsorg for den frustrerede beboer i 

gården, og hvordan beboeren i så fald reagerede på denne omsorg. Endvidere bliver et 

tema som forråelse, som kunne have betydning personalets opførsel, kun nævnt kort af 

Dorrit West – selv samme person, som er under kritik. Idet hun netop er den ansvarlige 

for, at beboerne bliver behandlet ordentligt, kan forklaringer på, hvorfor der alligevel 
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forekommer nedværdigende behandling af beboerne, i seerens øjne lyde som dårlige 

undskyldninger eller ansvarsforflygtigelse. Hvis temaet derimod var fremsat af 

eksperten Lars Henrik Schmidt, ville samme forklaring have fremstået langt mere 

troværdig, da han ikke er involveret i sagen.

Bevidst eller ikke-bevidst fordrejning vha. forenkling, overdrivelse eller 

underdrivelse.

Forenkling:

Filmens selektion bevirker at der i programmet forekommer en temmelig sort/hvid 

argumentation, idet personalet konstant vises i situationer hvor de enten forholder sig 

passive eller aggressive overfor Strandvængets beboere. Denne fremstilling kan siges at 

være i strid med dokumentargenrens spilleregler om en fair og lige behandling af parter i 

en konflikt. (Foght Mikkelsen, 2002: 102). Ligeledes er programmets erklærede formål i 

sig selv udtryk for en forenkling af problemstillingen, idet den fra start er begrænset til

et lukket spørgsmål – nemlig: ”Får beboerne den behandling de har krav på”?  

Praksisforskning viser, at der næsten altid vil være forskel på en institutions 

handleplaner og dagligdagen i praksis9. Det er ikke vores hensigt at negligere de 

chokerende optrin, som finder sted på Strandvænget, men blot påpege at det ikke er en 

svær problemstilling Bastard film har sat sig selv overfor at skulle besvare. Lige meget 

hvilken institution de havde valgt at undersøge, kunne svaret have været et ”nej”, idet 

der nærmest aldrig er 100% overensstemmelse imellem de officielle mål og udførelsen i 

praksis. 

Bevidst eller ikke bevidst suggestion

                                                
9 Forelæsning ved Thomas Ellegaard i Subjektivitet og Læring, RUC d. 12/4-2007-
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Suggestion er det sidste parameter for en redelighedsvurdering. I analysen har vi påvist, 

at filmen pga. dens krydsklipning suggererer seerne til at drage konklusioner, som f.eks. 

at alle beboerne tisser i sengen om natten på trods af, at det muligvis er en enkelt beboer, 

det drejer sig om. (jf.. kapitlet om krydsklip og suggestion).

”Afsender bør give informationer, som er faktuelt sande, og som er relevante i forhold 

til modtagers spørgehorisont og informationsbehov (i forhold til det pågældende 

budskab) samt overholde genrens spilleregler” (Foght Mikkelsen, 2002: 98).

Opsamling

Seernes forhåndsviden omkring emnet ”non-verbale handikappede” må formodes at 

være så godt som ingen.  Relevant information for seerne ville derfor være, at 

personalets handlinger sker på baggrund af mange års erfaringer (som kan implicere evt. 

forråelse eller erfaring med trøst, der ikke virker). Dette kunne have givet en forklaring 

på, at personalet i nogle af programmets viste scener ikke handler i overensstemmelse 

med seerens forventninger.

Hermed konkluderer vi, at filmen benytter sig af uredelig argumentation, idet den synes 

mere optaget af at besvare de erklærede formål ved en ”slagtning” af personalet, frem 

for at benytte en saglig skildring af forholdene på Strandvænget. 

.
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4.2.0 ”Et glas vand til Johnie”

Dokumentarfilmen er produceret af Lars Engels for TV-Fakta, DR-Dok, 1994. Filmen 

blev vist på DR fredag d. 30/9 1994 kl. 21:30, og har en varighed på 1 time og 5 

minutter. Lars Engels er ikke uddannet journalist, men derimod kursusuddannet 

filminstruktør ved Den Danske Filmskole i 1976, og har siden 1977 og frem til 2001 

produceret over 20 film og tv-serier for DR.

4.2.1 Programmets formål

Vi danskere har mange fordomme, specielt over for mennesker vi intet ved noget om. I 

programmet ”Et glas vand til Johnie” følger vi anonymt, ikke-autoritært og observerende 

med i hvordan dagligdagen foregår på et socialcenter i Valby. Vi er med andre ord på 

helt tæt hold ved sagsbehandlernes samtaler med de daglige klienter. Disse sociale 

tabere, og fordommene vi måtte have om sådanne mennesker, skildres i filmen på en 

sådan måde, at vi selv begynder at tænke i alternativer til vores forhåndsviden og 

forståelse for både samfundet, systemet og disse sociale tabere. Hvad er det som vi 

egentlig gør med disse tabere i vores samfund? Kunne vi gøre det anderledes?

4.2.2 Programmets form 

For Lars Engels er skildringen af det, der udspiller sig foran kameraet, det vigtigste. Han 

har intet manuskript og umiddelbart intet forudbestemt formål. Det som sker foran det 

observerende kamera, bestemmer hvordan det endelige program skal se ud og hvad det 

skal fortælle os som modtager.
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Programmet har en minimalistisk form; lange og rolige klip og ingen speak. Programmet 

består af mange langsomt panorerende kamerature, og dette giver os følelsen af overblik. 

Engels stiller ingen spørgsmål når kameraet er på og programmet som helhed, virker 

umiddelbart meget autentisk. De lange klip giver (måske?) samtidig de medvirkende 

plads til at vise hvem de er.

Engels er som før nævnt, uddannet på filmskolen, og derfor opfattes hans film mere som 

observerende æstetik, end kritisk journalistik. Allerede i starten af programmet ses det 

æstetiske præg; en central person fades ind i et totalbillede med underlæggende 

melankolsk musik. Dette gentages også som det sidste vi ser i programmets slutning. 

Engels benytter sig meget sjældent af dramaturgiske virkemidler, men leder man 

grundigt nok, kan man finde et par stykker. I dette program anvendes som før nævnt 

melankolsk musik, men kun ganske få gange. Dette er måske med til at ramme 

modtageren mere effektivt, idet man ikke forventer det i en sådan genre. Man husker 

personerne bedre. Musikken er med andre ord et bevidst æstetisk valg fra Engels’ side, 

for at henvende sig til vores følelser.

Den mest tydelige efterbearbejdning i programmet, ses ved at skiftet mellem de dage 

han observerer dagligdagen på socialcenteret, er markeret med sorte huller af 8 

sekunders varighed. Real-lyden fades her ned og op, så man får en fornemmelse af tiden 

der går. Først efter at have set programmet for 4. gang, opdagede vi noget interessant; 

Engels bruger rent faktisk en lydeffekt. I midten af programmet under et af de sorte 

huller, høres lyden fra omstillingsbordet på centeret. Lyden minder om en blanding af et 

tikkende ur og en hjertebanken. Først i et senere klip ses dette omstillingsbord med både 

billede og selv samme lyd. Denne lyd er altså blevet brugt som ”virkemiddel” – måske 

en metafor for ”tid” eller ”kaos”. Det kan også fortolkes som socialcenterets ”hjerte” –



HumBas - 2. semester – forår 2007 – Gruppe 9

”TV-Dokumentarens retorik – i et formidlingsetisk perspektiv”

Roskilde Universitetscenter

Side 65 af 108

det som fører os fra den ene klient og videre til den anden – som en metaforisk krydsklip 

funktion.

Programmet består, på nær de få musikstykker i starten og slutningen, af ren real-lyd og 

real-lys. Dette er også helt bevidst, og endnu et eksempel på at vi som modtagere får en 

følelse af at det er en ikke-fiktiv film.

Engels’ grundige research i miljøet, skaber tillid mellem ham og de medvirkende. Den 

tillid som Engels formår at opbygge i de miljøer han observerer, medfører umiddelbart 

at de medvirkende undgår en ”posering” og ”redigeret adfærd” som de fleste mennesker 

normalt vil have foran et kamerahold. Dog er der undtagelser når personer træder ud af 

deres dagligdagsrolle. Dette sker f.eks. da Johnie i slutningen af programmet henvender 

sig til kameraet direkte, og det forstærker vores overbevisning om at 

konfrontationssituationerne er ”virkelige” og ”sande”. Det er autentisk.

Lars Engels er altså på samme tid både æstetisk og poetisk, samt autentisk og etisk 

forsvarlig i sin form.

I gruppen har der været stor diskussion om hvor meget Lars Engels skulle inddrages i 

analysen for at kunne finde frem til filmens hovedpåstand, og om hvorvidt der kan sættes 

lighedstegn mellem afsenders intention og tekstens intention!!!.

4.2.3 Argumentationsanalyse

En film, som behandler nogle af de samme temaer som ”Er du åndssvag?”, er ”Et glas 

vand til Johnie”. Begge film dokumenterer de konflikter, der opstår på en offentlig 

institution mellem de ansatte og brugerne/borgerne. Selv om institutionerne har 
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forskellige funktioner, henholdsvis bosted og socialcenter, er der godt 

sammenligningsgrundlag mht. filmenes måde at behandle en problemstilling. Da 

programmet har valgt at fokusere på de svageste klienter på socialcentret, nemlig de 

klienter, som af forskellige årsager praktisk talt ikke kan administrere deres liv, kommer 

filmen bl.a. til at handle om, hvordan ansatte behandler deres klienter. Modsat ”Er du 

åndssvag?”, som udelukkende fokuserer på de ansattes ageren og ansvar, fokuserer 

Engels også på de svage klienters opførsel og ageren overfor deres sagsbehandler.

Dermed er der mulighed for at sammenligne, hvordan de to film fremstiller en 

problemstilling, og i hvor høj grad seeren får mulighed for at danne sin egen mening om 

problemstillingens sammenhænge.  

Handlingen udspiller sig på et socialcenter i Valby mellem klienter og socialrådgivere 

over, hvad der ifølge klipningen med sorte huller (jvf. afsnittet om formen ovenfor), skal 

ligne 4 dages tid. Programmet er i udpræget grad en ”cinema verité” produktion, på 

dansk kaldet ”den observerende dokumentarfilm” eller ”fluen på væggen”.

Vi vil i denne argumentationsanalyse benytte Stephen Toulmins videreudviklede 

argumentationsanalyse. (Leif Becker Jensen 1997).

Endvidere benyttes appelformerne ethos, logos og patos. (Onsberg & Jørgensen, 1999) 

4.2.4 Argumentationsanalyse af produktet

Ved første gennemsyn af programmet er det svært at gennemskue, hvad det præcist er, 

det vil kommunikere, med andre ord: Hvad det er for en problemstilling afsender af 

programmet vil belyse for modtager? Det skyldes til dels, at afsender af programmet 

holder sig skjult for modtager ved ikke at træde forklarende frem via speaks, interviews 
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eller tekst, og til dels programmets struktur eller dramaturgi. Der krydsklippes konstant 

fra en påbegyndt historie til en anden i et til tider højt tempo, uden at der træder en 

egentlig hovedkarakter frem. Samtidig ligner mange af historierne utrolig meget 

hinanden. Dette er alt sammen med til at gøre modtager desorienteret i forhold til, hvad 

det præcist er, man skal tage stilling til i programmet, og man sidder tilbage efter første 

gennemsyn med, hvad der virker som et bredt indblik i en socialrådgivers arbejde. Som 

førstegangs-seer sidder man dog med en anelse om, at man enten har overhørt 

programmets pointe, eller at der ikke er nogen dagsorden for filmen. Det eneste, man 

umiddelbart tænker, er, at afsender sandsynligvis vil vise, hvor slidsomt det må være at 

arbejde på et socialcenter, og hvor urimeligt mange af klienterne opfører sig. Specielt de 

af klienterne, som tydeligvis er narkomaner, virker meget dominerende i forhold til 

programmets andre klienter, som man nemt ”overser” ved første gennemsyn af 

programmet.

4.2.5 Ethos, logos og patos

Programmet er, trods sit meget saglige logos-indhold med sagsarbejde mellem 

sagsbehandlere og klienter, fyldt med patos. Mange af klienterne er konfliktsøgende og 

forsøger at appellere til socialrådgivernes følelser. Derved skabes der hos seeren, både 

sympati og antipati over for klienterne i programmet, afhængig af hvordan seeren 

forholder sig til de viste konflikter. Dette er yderligere med til at desorientere 

modtageren ved første gennemsyn, da man som seer forholder sig følelsesmæssigt til 

konflikterne i første omgang. Derfor har man som seer samtidig svært ved at forholde 

sig til filmens argumentation. Dette forhold er helt normalt, når man skal forholde sig til 

en tekst ved første ”gennemlæsning”, og det er nok ikke tænkt fra afsenders side som et 

forsøg på at forvirre, nok snarere som en mulighed for indlevelse. Som tidligere nævnt, 

holder afsender sig skjult i filmen, hvilket bevirker at man som modtager ikke får nogen 
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hjælp til at tolke budskabet via afsenders logos, eller image. Så hvis man ikke kender 

Lars Engels’ image, og dermed hans sociale engagement, kan filmen opfattes vidt 

forskelligt, alt efter den enkelte modtagers forudsætninger for at forstå 

problemstillingerne i programmet.   

4.2.6 To reaktioner

Da vi i gruppen så ”Et glas vand til Johnie” første gang, var der vidt forskellige 

reaktioner på filmens indhold. Førstehåndsreaktionerne fra gruppen var både negativt og 

positivt stemt over for de marginaliserede i programmet. Modsætningerne i vores 

reaktion, kan stilles op på Toulmins argumentationsanalyse således: (Se bilag 3 og 4). 

De 2 analyser som illustreret i bilaget eksemplificerer, hvordan modtager kan opfatte 

filmen, og illustrerer dermed, hvor svært det er at sige noget entydigt om 

argumentationen i filmen. 

Ved de efterfølgende gennemsyn af ”Et glas vand til Johnie”, hvor man kan forholde sig 

mere nøgternt til programmets indhold og forsøge sig med en næranalyse, begynder der 

at udkrystallisere sig nogle gennemgående træk og tendenser ved de mange møder 

mellem sagsbehandlere og klienter. 

4.2.7 Selektion 

For det første er nogle af klienterne tydeligvis narkomaner med svære psykiske 

problemer, og de klienter, som ikke er narkomaner, har ligeledes svære psykiske 

problemer af forskellig art med undtagelse af en enkelt pensionist. Programmet har 

dermed fraselekteret de ”almindelige” arbejdsløse og andre på kontanthjælp, som godt 

kan klare en almindelig hverdag, og som vel for de flestes vedkommende ikke skaber 
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konflikter i mødet med deres sagsbehandler. I stedet fokuseres der på de marginaliserede 

i samfundet, som i filmen agerer i nogle meget reelle situationer på socialkontoret.  

For det andet gik det op for os, at de mest voldsomme af konflikterne, som vises i 

programmet mellem klient og sagsbehandler, handler om, at klienten enten forsøger at 

presse sagsbehandler til at udbetale ekstrabevillinger på mellem hundrede- og et par 

tusinde kroner, eller også er klienten utilfreds med det beløb, vedkommende får, og 

hvordan pengene administreres. Fælles for de fleste af klienterne er, at de fremstiller 

deres sag som om at de omdiskuterede penge er yderst nødvendige for deres situation, 

her og nu.

At der er en selektion i programmet i forhold til de marginaliserede bevirker kun, at 

seeren bliver klar over, at det er de marginaliserede og deres økonomiske problemer 

filmen drejer sig om. Men når det så er opfattet af modtageren, er der ikke meget mere 

hjælp at hente i programmet, i forhold til hvad man skal mene.

4.2.8 Argumentationsanalyse med inddragelse af forforståelse

Stadig efter et par nærlæsninger af programmets tekst, er det vanskeligt præcist at sige 

hvilken argumentation der findes implicit i programmet og vi stiller os selv spørgsmålet: 

Kan der findes en hovedpåstand i programmet? Vi vil derfor i følgende tolkning af 

argumentationen tage den påvirkning med, vi har fået ved at lære Lars Engels 

emneområde og image at kende igennem diverse artikler, en påvirkning som i det hele 

taget er svær at se bort fra. I en artikel af Lars Engels selv, siger han om sit virke som 

dokumentarist: ”Vi lever i et af verdens rigeste lande, og jo vi betaler til de andre 

gennem høje skatter. Af godhed eller for at få fred? Jeg finder det væsentligt, at vi 

engagerer os, at vi sætter os ind i andres livsvilkår. Den første og dominerende tanke, 

der falder mig ind, når jeg er færdig med en opgave, er: Det kunne have været dig eller 

din nære familie. De mennesker, der er med i mine film, er gode nok. Afstandene mellem 
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os er mindre, end vi tror.” (Uden for nummer 8, 5. årg. 2004:24).

Ib Bondebjerg supplerer:

”(...) ved siden af denne evne til at skabe debat, så er Engels udsendelser først og 

fremmest karakteristiske ved, at de lader os andre, som lever på samfundets solside, 

opleve med egne øjne, at de mennesker på skyggesiden altså også er mennesker og har 

ressourcer og sider, som ikke har fået lov til at udfolde sig.” (MedieKultur 2005, nr. 

39:59).

Med disse ”briller” vil vi nu bevidst tolke i en retning, der understøttes af Lars Engels 

sociale engagement. Vi antager forsøgsvist, at Lars Engels med ”Et glas vand til Johnie” 

ikke blot dokumenterer, men også lægger sine egne holdninger og vurderinger ind i 

filmen, selv om de er svære umiddelbart at få øje på.  Lars Engels skriver: 

”Dokumentarfilm kan defineres, som virkeligheden set gennem et temperament, eller 

som virkeligheden set gennem instruktørens øjne. Dokumentarfilmen betragtes altså som 

et personligt vidnesbyrd, hvor valg af virkelighed afgørende er overladt til et menneske 

– filmens instruktør.” (Uden for nummer 8, 5. årg. 2004:26).

Det, vi vil med den følgende argumentationsanalyse, er at illustrere, hvor vanskeligt det 

er at sige noget om argumentationen i et program som benytter svag retorisk styring, 

åbenhed og ubestemthed i sin henvendelse til modtager, uden at tage en forhåndsviden 

med i tolkningen.

I vores bud på en hovedpåstand i kontekst med Lars Engels virke, retter vi 

hovedpåstanden mod de marginaliserede, da det har været hans erklærede mål at 

dokumentere og forholde sig til forholdene for de marginaliserede i det danske samfund 

- i særdeleshed på Vesterbro i København. Derfor vurderer vi, at socialrådgiverne som 

optræder i filmen, er sekundære i forhold til de marginaliserede. Engels selv udtaler: 
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”Over en tiårig periode er mange menneskers liv blevet portrætteret. Mennesker, der 

lever i udkanten af samfundet, som normalt aldrig ville være nået frem til medierne.”

(Uden for nummer 8, 5. årg. 2004:32).

En argumentation med vores forforståelse af Lars Engels virke lyder:

Hovedpåstand: De marginaliserede i samfundet får ikke nok penge af det offentlige til at 

kunne leve et værdigt liv.

Hjemmel: Når mennesker skal ydmyge sig for at leve et værdigt liv, får de ikke nok 

penge af staten.  

Belæg: Konflikter opstår konstant på landets socialcentre mellem de marginaliserede og 

deres sagsbehandlere, hvor de marginaliserede ydmyger sig for at tigge et par hundrede 

kroner.

Dette kan f.eks. ses i følgende situationer fra filmen (tidskoden, TC, er angivet i minutter 

og sekunder):

TC 01:45 Bente brokker sig over, at hun ikke har fået sine penge, som hun har krav på 

og underbygger det med, at hun har været nødt til at samle cigaretskod op fra gaden. 

Sagsbehandleren siger, at de vil undersøge sagen nærmere. 

TC 32:49 Johnie har smækket sig ude og har derfor sovet i en kælder i to dage. Han 

siger selv, at han er blevet syg af det, at han har syge nyrer og er psykisk syg oveni. Han 

mangler hjælp til medicin, men implicit fortolkes det som, at han har brug for sin 

metadon, fordi han har været fuld og dermed smækket sig ude. Johnie argumenterer for 

at et menneske der er sygt, skal have medicin.

4.2.9 Programmets titel - og budskab

Noget, som muligvis understøtter denne tolkning, er programmets titel ”Et glas vand til 

Johnie”. Klienten, som har lagt navn til filmens titel, siger til sin socialrådgiver ”Hvis 
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jeg mødte dig på gaden, vil jeg jo også give dig et glas vand, i Jesu navn”. Her refereres 

der til kristendommens næstekærlighedsbudskab. I det perspektiv kan det tolkes som om 

at Engel giver os et praj om sine motiver for at belyse filmens emner, og dermed viser os 

en måde at ”læse” filmen på. Vi tolker det i kontekst med Lars Engels virke som, at 

programmets afsender argumenterer for solidaritet og medfølelse med de svageste i 

samfundet ved at give modtager et indblik i de marginaliseredes problemer, dog med 

mulighed for at modtager i høj grad kan danne sig sin egen mening. Men det må 

understreges at det er en tolkning. 

De to følgende citater illustrerer vores pointe med, at det er vanskeligt ikke at kunne 

finde en decideret argumentation i programmet uden at tage forhåndsviden med i 

betragtningen, når man er klar over, at Lars Engels må have positive intentioner over for

de marginaliserede i programmet (jvf. de første 2 citater i afsnittet). Vi tolker herved, at 

Engels rent faktisk tænker i historier og retorik, men at den retoriske styring i 

programmet ”Et glas vand til Johnie” er svag. Retorikken benyttes nok mest i forhold til 

fokusområdet på de marginaliserede klienter, og fraselekteringen af de resursestærke 

klienter, samt på formen, tid, sted og visuel stil, mm.. Ib Bondebjerg:

”Men sprogbrugen røber jo, at han trods alt tænker i historier. Det er da også ganske 

klart, at selv den observerende, dokumentariske metode er nødt til at sikre et vist 

minimum af kontrol under optagelserne, således at elementære oplysninger om tid og 

sted fx, bliver synlige for modtageren.” (MedieKultur 2005, nr. 39:55)

Vores inddragelse af forforståelse i argumentationsanalysen har været en metode til at 

begribe fraværet af en påviselig hovedpåstand. Endvidere har inddragelsen af 

forforståelse været med til at klargøre noget af kompleksiteten i et massekommunikeret 

medieprodukt, herunder, afsenders samspil med modtagers spørgehorisont og hans valg 
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af metode. 

4.2.10 Konklusion på argumentationsanalysen

Konklusionen på vores forsøg på en argumentationsanalyse er, at man trods næranalyse 

ikke med sikkerhed kan sige, hvilke påstande det er, Lars Engels argumenterer for i ”Et 

glas vand til Johnie”´. Faktisk har vi haft vanskeligt ved at give et konkret og 

kvalificeret bud på, hvad der kunne være en hovedpåstand uden at tage vores kendskab 

til Lars Engels med i tolkningen. Men selv da, er det tvivlsomt om det, vi er kommet 

frem til som hovedpåstand, er det, som Lars Engels har villet sige med sin film. Det 

leder os frem til spørgsmålet: Er der overhovedet en hovedpåstand i programmet? Det er 

der muligvis ikke, og det kan være, at det er en af hensigterne med programmets måde at 

formidle sit ”stof” på. Således er det op til den enkelte modtager selv at uddrage sin egen 

mening af de handlinger, som udspiller sig i dokumentarprogrammet. Dette stemmer 

godt overens med de to følgende citater af Lars Engels og dernæst Ib Bondebjerg:

”På dansk er metoden, lidt gumpetungt kommet til at hedde ’fluen på væggen’. 

Instruktøren er aldrig med i billedet, selv om han i enkelte sekvenser kan anes. Det er 

sjældent, der optræder en fortæller, som giver informationer om, hvad vi som tilskuer 

skal mene. Tv-seeren bliver ofte på den måde trukket længere ind i den virkelighed, der 

ønskes beskrevet, og der åbnes op for forskellige fortolkninger af det vi ser.” 

(Uden for nummer 8, 5. årg. 2004:27) 

”(…) den observerende dokumentarisme, som Engels udnytter i mere og mere ren form i 

udviklingen af sine dokumentarudsendelser. Som i den klassiske cinema verite form går 

bestræbelsen i minimalistisk retning, dvs. mod så uredigeret en form som muligt og mod 

at lade de agerende og den fremstillede virkelighed tale for sig selv.” (MedieKultur 

2005, nr. 39:53)
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4.2.11 Lars Engels paradoks: Den antropologiske metode og forsøget på at ændre 

verden

Afslutningsvis vil vi tilføje, at vi undrer os over ambivalensen i Lars Engels’ måde at 

formidle forholdene for de marginaliserede på (i denne film på et socialkontor). Et emne 

han tydeligvis brænder for, og en socialgruppe som han gerne vil eksponere i medierne, 

for derved at få bedret forholdene for dem. Ambivalensen ser vi i, at han på den ene side 

gerne vil være med til at holdningspåvirke sin modtager (den almindelige borger, 

politikere mm.), samt ændre verden og bliver glad når det sker. (Uden for nummer 8, 5. 

årg. 2004:31). På den anden side har Engels valgt en argumentation i filmen, som er så 

svag, at publikum nemt overhører den, hvis man da overhovedet kan tale om en 

argumentation. Derfor finder vi det paradoksalt, at Lars Engels bruger den 

antropologiske metode til at formidle sine holdninger med, da vi forstår, at denne 

metode tilstræber at være en videnskabelig metode, og dermed forsøger tilnærmelsesvis 

at være holdningsløs. Lars Engels:

”Den metode jeg benytter, minder om en antropologs arbejde. Antropologen drager ud i 

verden til et sted, der interessere ham og ikke før er beskrevet. Gennem et langt 

feltarbejde indsamler han oplysninger og facts og forsøger at få en sammenhæng i det, 

han registrere. Han har måske en teori med sig ud i det ukendte, som skal bevises, 

tilpasses eller forkastes, alt efter, hvordan så virkeligheden var. Til slut munder hans 

arbejde ud i et videnskabeligt arbejde, i form af en artikel eller bog, som udgives og nu 

kan diskuteres af et større publikum.” (Uden for nummer 8, 5. årg. 2004:26). 

Man må antage, at Lars Engels har stor tillid til, at modtager vil komme frem til nogen 

af de samme holdninger omkring de marginaliseredes forhold i det danske samfund, som 

han selv har, og som har været hans drivkraft igennem 10 års filmproduktioner 
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omhandlende den samme socialgruppe. Man må sige, at Lars Engels i hvert fald ikke 

taler ned til sit publikum, når han i den grad lader modtager tænke selv. I afsnittet 

”Opsamling og diskussion”, kommer vi ind på, om hans projekt lykkes i forhold til at 

have tillid til sin modtagers modtagelse af filmen.

4.2.12 Redelighedsvurdering af ”Et glas vand til Johnie”

Vi har i argumentationsanalysen af programmet ”Et glas vand til Johnie” påvist, at 

filmen har en svag retorisk styring, fordi man kan tolke mødet mellem de 

marginaliserede” og deres sagsbehandlere fra mange forskellige sider. Nogen seere kan 

have større eller mindre grad af sympati for klienterne, mens andre tilsvarende kan finde 

dem uansvarlige og usympatiske. Så selv om man forsøger at aftvinge programmet en 

retorisk styring, er det som om at retorikken render ud mellem fingrene, da ethvert 

argument for den ene påstand kan gendrives af en modpåstand, alt efter hvordan seeren 

opfatter klienterne. Netop fordi den retoriske styring i programmet er så svag, er det op 

til den enkelte modtager selv at finde ud af, hvad meningen med programmet er. 

De fire former for uredelighed i et massemedieret medieprodukt er alle en form for 

vildledning ogvi vil ligesom med ”Er du åndssvag?” gennemgå dem en ad gangen:  

Bevidst løgn eller ikke-bevidst usandhed

Da filmen udelukkende består af scener fra et socialkontor finder vi ingen grund til at 

klandre filmen for at lyve eller tale mod bedre vidende. 

Bevidst fortielse eller ikke-bevidst udeladelse af noget som er meget relevant for 

modtager

Som også tidligere nævnt er alle programmer et resultat af udeladelser, men det 
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relevante er om disse udeladelser indeholder vigtig information for seeren. På dette 

punkt finder vi det dog heller ikke berettiget at rette kritik mod udsendelsen. Det skulle 

dog lige være hvis der i nogen af de fravalgte klip, findes bevis for at klienterne bruger 

alle deres penge på narkotika og alkohol. Alligevel mener vi ikke at udeladelser af 

sådanne eventuelle scener ville være vigtig information, idet seerne højst sandsynligt 

selv konkluderer at visse af klienterne bruger pengene på sådanne nydelsesmidler.

Bevidst eller ikke-bevidst fordrejning vha. forenkling, overdrivelse eller 

underdrivelse

Programmet er ikke klippet sådan sammen, at det blot forekommer som en lang række at 

små sekvenser, hvor man kun hører voldsomme klienter bede om penge. Filmen ville i 

så fald have mindet om noget som lignede én lang kavalkade af aggressivt 

pengetiggende narkomaner, og derfor været en forenkling af de mange forskellige 

marginaliserede, som har deres gang på et socialkontor, men samtidig også være en 

overdrivelse af, hvordan det må formodes at et generelt udsnit af de marginaliserede 

opfører sig på ved mødet med deres sagsbehandler. Vi mener derimod, at programmet 

skildrer et nogenlunde repræsentativt udsnit af de marginaliserede med hver deres 

forskellige temperamenter, og programmet må også siges at være så nuanceret i sin 

skildring, at det viser flere eksempler på, at en klient en dag kan være aggressiv og 

højrøstet, og rolig og afdæmpet den næste. (jf. Bente og Johnie i filmen).

Bevidst eller ikke-bevidst suggestion 

Som det sidste parameter for en redelighedsvurdering findes det af Jan Foght Mikkelsen 

tilføjede begreb – suggestion. Suggestion er, som også tidligere nævnt, argumentation 

som ”stimulerer modtager til at drage slutninger som ikke tåler dagens lys (Foght 

Mikkelsen, 2002: 81). Vi mener ikke, at programmets argumentation får seerne til at 
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drage sådanne uholdbare slutninger - eller rettere sagt: Seerne bliver ikke draget til 

nogen bestemte slutninger overhovedet, andet end at den handler om, at nogle 

bistandsklienter henvender sig på et socialkontor i Valby for at bede om økonomisk 

støtte

Man kunne dog komme med den påstand, at seerne suggereres til at drage den slutning, 

at nogle af de medvirkende klienter i udsendelsen har misbrugsproblemer, fordi der i 

programmet gentagne gange vises scener, hvor de samme klienter spørger efter penge på 

trods af, at de kort tid forinden har modtaget deres retmæssige økonomiske ydelser. At 

disse klienter (f.eks. Bente eller Johnie) er misbrugere, mener vi dog er en konklusion, 

der godt kan tåle dagens lys, fordi det fremgår ret tydeligt af de scener, hvori de 

medvirker, at de netop har sådanne problemer, og denne påstand kan så have det belæg, 

at klienterne ofte henvender sig på socialkontoret for at få et økonomisk tilskud. Men i 

og med at det netop er op til seerne selv at drage slutningerne om, hvad klienterne 

bruger deres penge på, og hvad deres til tider ubehøvlede og højrøstede opførsel skyldes, 

opfatter vi ikke dette som suggestion.

På baggrund af fraværet af de 4 ovenstående parametre for uredelighed, mener vi, at 

dokumentarprogrammet ”Et glas vand til Johnie” set ud fra et formidlingsetisk 

perspektiv ikke kan klandres for uredelighed.

Modtagers spørgehorisont

Hvis man tager Lars Engels virke i betragtning, kan man se at han har belyst, især de 

psykisk syge og narkomanernes mangeartede problemer i adskillige filmproduktioner 

før ”Et glas vand til Johnie”. Man må antage at det har spillet ind på modtagers 

spørgehorisont når de ser programmet, da mange af Lars Engels film har haft op til 

1.000.000 tilskuere i seertal, og skabt stor debat: ”Rollen som tv-mediets dokumentariske 
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talerør for det sociale Under-Danmark har skaffet Lars Engels et stadigt voksende 

publikum: Når der er Lars Engels på skærmen, så er vi ofte op at runde 1 million 

seere.” (MedieKultur 2005, nr. 39:52). Dette leder os tilbage til Lars Engels tillid til 

seeren, mht. at drage konklusioner som går i retning af de intentioner han har haft med 

programmet. Man må antage at Lars Engels sandsynlige tillid til seeren har stor 

indflydelse på hans på hans valg af metode, til at vise de marginaliseredes problemer på, 

nemlig den antropologiske metode. Så på den måde kan man sige, at for at forstå Lars 

Engels valg af metode i ”Et glas vand til Johnie”, som har en ekstrem svag retorisk 

styring, må man forstå at den bygger på tillid til modtagers spørgehorisont, og for at 

kunne begribe dette må man vide at Lars Engels faktisk har noget han vil med sine 

dokumentarprogrammer, nemlig at ændre verden: ”Der er lavet tonsvis af rapporter om 

nationens tilstand. De fleste arkiveres skråt og får aldrig nogen virkning. Anderledes 

kan det være med billederne fra Vesterbro. De kan måske være med til at åbne øjnene 

hos befolkningen, og dermed skabe forudsætningen for at tingenes tilstand ændre sig”.

(Lars Engels 2004:34).

Det er således relevant for den argumentationsanalyserende af ”Et glas vand til Johnie”, 

at forstå denne sammenhæng, for at forstå, og ikke mindst acceptere, fraværet at tydelig 

argumentation i programmet. Sammenhængen kan stilles op således: Intention – Tillid 

til modtagerens spørgehorisont – Valg af antropologisk metode – valg af svag retorisk 

styring. 

Lars Engels har haft 18 dokumentar programmer bag sig før han lavede ”Et glas vand til 

Johnie”. Derfor kan man antage, at Lars Engels valg af den meget rene form for 

antropologiske metode, som han benytter i ”Et glas vand til Johnie”, er en konsekvens af 

hans løbende erfaring af, hvordan hans mange dokumentarprogrammer er blevet 

modtaget, og de positive konsekvenser det har haft for bedringen af de marginaliseredes 

forhold. (Jf. Udenfor nummer 8, 5 årg). Dette forhold må skabe stor tillid til 
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modtagerens spørgehorisont. Ib bondebjerg siger om udviklingen af Lars Engels 

dokumentarfilm, at han i mere og mere ren form udnytter den observerende 

dokumentarisme i sine dokumentarudsendelser. ”Som i klassisk cinema verite form går 

bestræbelsen i minimalistisk retning, dvs. mod så uredigeret en form som muligt og mod 

at lade de agerende og den fremstillede virkelighed tale for sig selv”. (Mediekultur, 

2005 nr. 39: 53). 
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4.3.0 Opsamlende diskussion 

”Formidlingsetikken stiller ikke noget krav om at en teksts argumentationsmåde skal 

være fornuftig eller gennemskuelig. Det eneste krav er at teksten ikke formidler på en 

sådan måde at modtager tilbydes et beslutningsgrundlag som er vildledende og derfor 

urimeligt (...)”(Foght Mikkelsen, 2002: 105).  

Dette citat rummer på mange måder hovedkernen i forskellen på de to dokumentarfilms 

redelighedsvurderinger, da ”Et glas vand til Johnie” ikke kan klandres for at være 

uredelig bare fordi den benytter en svag retorisk styring, hvorimod vi vurderer, at ”Er du 

Åndssvag?” benytter sig af vildledende argumentation. 

“Et glas vand til Johnie” er så svag i sin retoriske styring, at det har været umuligt for os 

at dokumentere uredelighed. Vi har dog svært ved at vurdere validiteten af vores 

resultater, fordi vi stadig er utrænede i redelighedsvurdering, og derfor har haft svært 

ved at gennemskue eventuel uredelighed når der benyttes så svag retorisk styring, som 

tilfældet er i ”Et glas vand til Johnie”. Under alle omstændigheder har vi konkluderet, at 

“Et glas vand til Johnie” ikke kan klandres for uredelighed, bare fordi den retoriske 

styring er svag. 

Som modtagere har vi ikke kunnet fornemme hvilken holdning programmet vil påtvinge 

os og derfor lægges der op til at modtager inddrager sin egen forforståelse i 

fortolkningen af programmet og på den måde kan det nemt blive afsenders intention, 

seerne søger at få bekræftet. 

F.eks. havde de af os i gruppen, som kendte til Lars Engels solidariske engagement i de 

marginaliserede på Vesterbro også nemmere ved at tilslutte sig påstanden om at tekstens 
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intention var, at de marginaliserede burde have flere penge fra det offentlige, mens de 

som intet kendte til Engels, fandt de marginaliserede øretæveindbydende. Samtidig 

havde vi svært ved ikke at inddrage den viden vi havde om Lars Engels’ effekt på 

modtagerne i sin samtid, hvilket gjorde det klart at den kulturelle forforståelse man som 

modtager er i besiddelse af, har stor betydning for fortolkningen.

Første gang vi så ”Er du åndssvag?” blev vi forargede og ønskede at medarbejderne 

skulle fyres på grund af deres opførsel og selvom vi nu har fået større forståelse for 

filmens argumentation, mener vi dog stadig at medarbejderne ikke burde arbejde med 

udviklingshæmmede. Men begrundelsen for denne konklusion har ændret sig i takt med 

vores analyseresultater. Vi blev klar over at den indædte vrede vi følte mod personalet 

skyldtes en uredelig argumentationsform, da vi ikke blev givet den nødvendige viden til 

at kunne beslutte os på et sagligt grundlag. Vi startede med at anse personalets opførsel 

som tegn på en menneskelig mangelfuldhed – en såkaldt ond vilje, men da vores 

argumentationsanalyse viste at dette skyldtes programmets uredelige argumentation, var 

det muligt for os at moderere vores konklusion og opliste de forklaringsmuligheder som 

programmet undlod at inddrage. Således gik vi fra at tilslutte os ”Er du åndssvags?” 

skjulte hovedpåstand om, at personalet var onde mennesker, til at medarbejderne af 

uvisse årsager ikke var professionelt kompetente. 

Vores hovedanklage mod den argumentation “Er du åndssvag?“ benytter sig af, går på at 

den udelader vigtige informationer, som hindrer seerne i selv at vurdere om de vil 

tilslutte sig programmets hovedpåstand eller ej. Dette kan forklare hvorfor temaer som 

forråelse ikke bliver tillagt mere vægt, og hvorfor der ikke bliver givet plads til 

alternative forklaringer. Vi mener dog stadig at formidlingen er problematisk, idet den 

udelader informationer, og derfor gør, at mennesker bliver lagt for had, som vi mener er 
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tilfældet i ”Er du åndssvag?”.

5. Konklusion

Vores formål med opgaven var at teste vores forhåndsopfattelse af, at der er en 

sammenhæng mellem graden af retorisk styring og uredelighed i de to dokumentarfilm. 

Efter at have beskæftiget os med formidlingsetikken blev vi klar over at stærk retorisk 

styring ikke skal forveksles med uredelighed, og at et program sagtens kan benytte sig af 

stærk retorik på en redelig måde, idet det ikke er den stærke eller svage retoriske styring, 

der skal vurderes, men måden denne styring kommer til udtryk i argumentationen! Vi 

blev også klar over at konklusionen vi drog på baggrund af arbejdet med disse to film, 

kun gjaldt disse film, og ikke kan overføres til et alment grundlag. 

I ”Et glas vand til Johnie” og ”Er du åndssvag” kan vi konkludere at vores forforståelse 

af, at der er sammenhæng mellem en stærk retorisk styring og uredelighed blev 

bekræftet. Men samtidig kan vi konkludere at dette udelukkende har noget at gøre med 

måden filmen argumenterer på. Den stærke retoriske styring i sig selv er ikke uredelig, 

hvilket vores analyse hjalp med til at demonstrere. Vi må dog tage det forbehold at vi 

fandt det svært at lave en redelighedsvurdering af ”Et glas vand til Johnie”, fordi det var 

svært at holde argumentation som centrum i en diskussion, når den var svær at få øje på! 

Det paradoksale er også, at det i vores arbejde med filmene var ”Et glas vand til Johnie” 

som voldte os flest problemer, idet vores forventning om at filmen havde én påstand den 

gerne vil formidle, var med til at forvirre os i afkodningen af filmen, da denne 

forventning ikke blev indfriet. Alt i alt kan vi på baggrund af projektet konkludere, at 

stærk retorisk styring ikke er uredelig i sig selv, men uredelig argumentation er lettere at 

afkode i formidling som benytter en stærk retorik. 
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6. En moralfilosofisk diskussion af formidlingsetikken

I dette kapitel vil vi diskutere det moralfilosofiske grundlag for formidlingsetikken i 

forhold til henholdsvis konsekvens – og pligtetikken. Derudover vil vi diskutere 

formidlingsetikkens fokus vedrørende måden, der kommunikeres og ikke hvad, der 

kommunikeres for derigennem at reflektere over dens forhold til moral. Slutteligt vil vi 

inddrage Foght Mikkelsens 

6.1 Det moralfilosofiske udgangspunkt 

Foght Mikkelsen definerer formidlingsetikken som ”en utilitaristisk begrundet regel-

etik, en kombineret konsekvens- og pligtetik” (Foght Mikkelsen, 2002: 72). Han 

begrunder dette forhold med ”De negative konsekvenser af manipulation og de positive 

konsekvenser af en ikke-manipulerende formidlingsmåde begrunder afsenders pligt til at 

kommunikere til sin modtager som et subjekt” (ibid.).  For at forstå denne kategorisering 

er det vigtigt at se nærmere på, hvilke dele af utilitarismen og hvilke dele af 

deontologien Foght Mikkelsen har fundet inspiration hos. 

Kort skitseret baserer deontologien - i udformniningen af Kants pligtetik - sig på idéen 

om, at et menneskes moral skal bedømmes ud fra motivet snarere end konsekvensen. 

Kant mente nemlig, at det kun er rimeligt at holde et menneske ansvarligt for de ting, det 

har kontrol over, og mens man kan gøre sig til herre over sin egen intention, har man 

kun sjældent kontrol over handlingskonsekvenserne. Endvidere mente Kant, at idet 

mennesket ikke har fuld kontrol over sine følelsesmæssige reaktioner, kan moralen 

heller ikke basere sig på et følelsesbetinget grundlag. Det skal altså ikke være følelser 

som medlidenhed, sympati eller medynk, der skal styre moralen. Ifølge Kant er 
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pligtfølelse det eneste passende motiv for en moralsk handling. Således er handlinger, 

der bliver gjort på baggrund af en følelse eller for at opnå gevinst til egennytte, ikke 

moralske. Hvis man f.eks. vil hjælpe en gammel dame med at gå over vejen for at opnå 

god samvittighed og hermed selvtilfredsstillelse, har man ikke handlet på baggrund af 

pligtfølelse. Hjælper man derimod den gamle dame, fordi man følger sin pligtfølelse, der 

fortæller én, at man skal hjælpe alle mennesker i nød, har man handlet moralsk. 

Konsekvensen af handlingen er i dette tilfælde underordnet. Kommer man til at vælte 

den gamle dame i forsøget på at hjælpe hende over vejen, har man stadig handlet 

moralsk. Igen er det altså kun intentionen, et menneske bør blive bedømt på.  

Kant mente, at vi som mennesker har særlige pligter, der på forhånd er givet. To 

eksempler er ”du skal altid tale sandt”, og ”du må aldrig slå ihjel”.  Det grundlæggende 

kategoriske imperativ er ”handl kun efter den maksime, som du samtidig vil kan blive til 

almen lov”. Med ”maksime” mente Kant det generelle princip, som ligger til grund for 

handlingen. Med denne grundsætning formulerede han princippet for sin morallære -

universaliserbarhedstesen. Universaliserbarhedstesen kan siges at være den etiske 

”lakmusprøve” for hvilke maksimer, mennesket bør efterleve, eftersom det kun er 

herigennem, at man kan efterprøve deres almengyldighed. (Warburton, 1994: 52-55 og 

Thielst, 1995:33).  

Heroverfor står utilitarismen, herunder dens fædre, bedst kendt i skikkelse af Jeremy 

Bentham (1748-1832) og hans elev John Stuart Mill (1806-1873). Jeremy Bentham 

udarbejdede en etik, der bedst kendes som ”nytte-etik” eller lykke-etik, idet dens mest 

centrale princip lød ”mest mulig lykke til flest mulige mennesker” (Thielst, 1995: 63 og 

Gyldendals leksikon, A-G, 2002: 129). Benthams hovedtanke var, at når man i en 

konkret situation skal bedømme hvilken handling er at foretrække i moralsk øjemed, 

skal man forsøge at opregne konsekvensen af handlingen i forhold til antallet af 
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implicerede. John Stuart Mill modificerede denne lykke-etik i en regelutilitarisme, som 

forsøgte at forbinde det bedste fra utilitarismen og fra deontolgien. 

Mill kritiserede Benthams nytte-etik for at føre til handlingslammelse i de situationer, 

man rent faktisk havde i sinde at handle på baggrund af nytte-etikken. Hvis man, hver 

gang man skal foretage en handling, først skal opregne de mulige implicerede, som 

handlingen vil have konsekvens for, samt den mængde lykke de eventuelt ville få gavn 

af, ville enhver handling forudsætte langvarige overvejelser. Derfor lånte Mill fra Kants 

pligtetik og inddrog idéen om den moralske maksime i utilitarismen – deraf navnet 

regelutilitarisme. I modsætning til Bentham mente Mill nemlig, at en handlings 

moralske værdi både skal vurderes på baggrund af den regel, som den er udtryk for, samt 

på dens konsekvens. F.eks. i tilfældet af at skulle lyve ville Bentham mene, at det ville 

være den moralsk rigtige handling, i fald det at lyve betød den største lykkefølelse for 

flest mulige mennesker. Mill derimod ville mene værdien af, at bryde den moralske 

regel om at tale sandt skulle opvejes mod værdien af, at alle overholdt reglen om at tale 

sandt. Sagt med andre ord – hvad er vigtigst: at lyve i den givne situation eller at lade 

være, fordi værdien af at alle taler sandt er større end den gevinst, man eventuelt ville få 

ved at bryde den? (Lauritsen, 2001: 17). 

Vender vi blikket tilbage mod diskussionen af det pligt- og konsekvensetiske i 

formidlingsetikken, har vi svært ved at se, hvordan disse etikker er decideret iboende i 

det moralfilosofiske grundlag, hvilket vi vil uddybe i det følgende.  Men først vil vi 

inddrage en anden kilde, som stiller sig kritisk overfor Foght Mikkelsens kategorisering 

af sin formidlingsetik som værende en kombineret konsekvens- og pligtetik. I 

specialestuderende Louise Lauritsens projektopgave ”Nyttig formidlingsetik” fra 2001 

er hendes formål at påvise, hvorvidt Foght Mikkelsens formidlingsetik ikke er en 
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kombineret konsekvens- og pligtetik, men snarere udelukkende pligtetisk. 

Argumentationen i hendes konklusion lyder: ”(...) udformningen af teorien (er) 

pligtetisk, idet Mikkelsen ikke tænker konsekvenserne af modtagers møde med teksten 

med som vurderingsgrundlag i sin etik, men i stedet begrunder kravet om redelighed 

med, at afsender ikke må umyndiggøre modtager ved at benytte uredelige elementer”. 

(Lauritsen, 2001: 32). 

Vi tilslutter os til dels Lauritsens konklusion, men har dog et helt tredje synspunkt, hvilket vi 

vil forsøge at gøre rede for i det følgende. 

6.2 Hverken - eller 

For at få en bedre forståelse af formidlingsetikkens position i forhold til henholdsvis 

pligt- og formidlingsetikken vil vi nu afprøve et eksempel på en uredelig 

formidlingssituation i overensstemmelse med henholdsvis pligt- og konsekvensetikken.

Formidlingssituationen, vi vil tage udgangspunkt i, er dokumentarudsendelsen ”Er Du 

Åndssvag”. Den virkelige konsekvens af filmen er, at institutionsleder Dorrit West samt 

fire medarbejdere er fyret, og at udsendelsen har skabt samfundsmæssig såvel som 

politisk fokus på området og medført en politisk velvilje hos regionerne for at forbedre 

vilkårene for de handicappede i hele landet10. Forudsat, at der virkelig sker forbedringer 

på området på landsdækkende plan for de udviklingshæmmede beboere, kan man altså 

sige, at programmet ifølge Benthams nytteetik har betydet mest mulig lykke til flest 

mulige mennesker. Dette på trods af, at filmen benytter sig af en kraftig retorisk styring, 

som vi har vurderet til at være uredelig. I dette tilfælde ville man som utilitarist 

                                                
10 http://www.bt.dk/article/20070221/NYHEDER/702210381/1039 samt   

http://www.bt.dk/article/20070215/PCINDLAND/702150315/1039
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sandsynligvis veje nytten ved, at landets udviklingshæmmede får forbedrede vilkår 

højere, end at programmet har benyttet sig af uredelig argumentation og dermed vildledt 

en stor gruppe modtagere. For som utilitarist vil man kunne argumentere for, at det er 

vigtigere at sørge for at samfundets svageste borgere bliver behandlet værdigt til daglig, 

end det er at andre bliver retorisk vildledt til at danne sig en bestemt mening, samt at 

fem mennesker bliver fyret. Dermed kan utilitarismen - i visse tilfælde – forsvare, at et 

mål helliger midlerne. Dette er i direkte modsætning til formidlingsetikken, for her må 

målet aldrig hellige midlet, ligesom argumentationen ikke må gøre køb på sin 

redelighed. 

At forestille sig en formidlingsetik i overensstemmelse med Benthams nytteetik er dog 

meget teoretisk. Idet det meget sjældent kan lade sig gøre at forudsige konsekvensen af 

formidling, kan formidlingsetikken, i et Benthams’k perspektiv, kun vurderes 

retroperspektivt og mister således sin reelle anvendelighed for afsender, når han skal 

lave sit produkt.  

Men opsummeret må vi konkludere, at det nok nærmere er Foght Mikkelsens intention

bag at formulere en formidlingsetik, der kan siges at være konsekvensorienteret end 

formidlingsetikken selv. Og bemærk ordvalget – konsekvensorientret og ikke 

konsekvensetisk; for hverken Foght Mikkelsen eller formidlingsetikken lægger op til at 

beskæftige sig med konsekvenserne af modtagers møde med produktet. Foght 

Mikkelsen begrunder dette forhold med ”Den vigtigste grund til at en formidlingsetisk 

redelighedsnorm ikke kan bruge modtagers egen oplevelse som grundlag, er imidlertid 

en anden. Nemlig noget som har at gøre med selve definitionen af ”uredelighed” som 

”alt uigennemskueligt som vildleder”. Ifølge sagens natur er det jo svært at udtale sig 

om noget man ikke kan gennemskue”. (Foght Mikkelsen, 2002: 119). Hermed gør Foght 
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Mikkelsen det klart, at han mener, at receptionsundersøgelser vil være ubrugelige i 

forbindelse med en redelighedsvurdering. 

Vi deler ikke Foght Mikkelsens påstand om, at receptionsundersøgelser ikke vil kunne 

supplere en redelighedsvurdering. Hvis en forsker på forhånd har lavet en 

redelighedsvurdering, som påviser uredelighed, (på baggrund af en grundig analyse og 

såfremt det hermed kan antages, at redelighedsvurderingen er velbegrundet og 

dokumenteret), kan det være svært at finde indvendinger imod ikke at lave en 

receptionsundersøgelse, hvor man undersøger, om et repræsentativt udsnit af 

modtagerne har tilsluttet sig den vildledende argumentation eller ej. Et ”ja” ville i så fald 

bekræfte det, vi vil kalde konsekvensformodningen, forstået som den formodning at 

modtagere følger afsenders argumentation, som er implicit i formidlingsetikken og 

ændrer den fra formodning til sandsynlighed. Dette ville i så fald realisere det 

konsekvensetiske aspekt af formidlingsetikken.

Vender vi tilbage til eksemplet vedrørende ”Er Du Åndssvag” i henholdsvis et 

konsekvensetisk og pligtetisk perspektiv, skal vi nu afprøve programmets argumentation 

i et pligtetisk perspektiv.  

Her støder vi på et af pligtetikkens mest kritiserede problemstillinger. Da vi umuligt kan 

gøre os til herre over afsender af programmet – altså Bastard films oprindelige 

intentioner - bliver dette kun et gætværk. Lad os hypotetisk set forestille os at deres 

intention med filmen rent faktisk var uselvisk og udelukkende i overensstemmelse med 

deres pligtfølelse til at handle efter en maksime om altid at hjælpe de svage i samfundet 

(og lad os antage at denne maksime består universaliserbarhedstesen), og at det var 

derfor, de valgte at lave et program, der er så kraftig i sin retorik, at det til tider bliver 

vildledende. I så fald opstår der et klassisk dilemma for pligtetikeren. For selvom 
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maksimen byder én at hjælpe de svage, må dette ikke ske på bekostning af andre. Og at 

vildlede modtager i sin formidling er jo netop det, vi kender som at bruge personen som 

middel, fordi man dermed ikke anerkender modtager som subjekt. Da et Kants praktiske 

imperativ11 netop lyder, at man altid bør behandle andre mennesker som mål og aldrig 

som middel, har Bastard film altså ikke handlet moralsk i dette tilfælde.   

Her er den tydelige forskel på formidlingsetikken og pligtetikken. For 

formidlingsetikken, operationaliseret ved redelighedsvurderingen, siger udelukkende 

noget om måden, hvorpå der kommunikeres og gør sig ikke til herre over afsenders 

intention bag. Det er her, at Foght Mikkelsen skelner mellem den faktiske afsender og 

tekstens implicitte afsender, hvormed han påpeger, at formidlingsetikken kun kan 

vurdere tekstens implicitte intention, hvilket begrundes i dette citat: ”Dels er tekstens og 

afsenders mentale tilstand to forskellige ting, og dels kan der være forskel på det teksten 

siger og gør (ifølge en kvalificeret tolkning) os så afsenders eventuelt offentligt 

erklærede hensigt: det han selv hævder at han siger i sin tekst.” (Foght Mikkelsen, 

2002: 111). Hermed kan man sige, at formidlingsetikken bærer på en iboende 

kontrovers, idet den gyldne regel netop udtrykker et diktum, der henvender sig til 

afsender og måden, han kommunikerer på. - Hvis formidlingsetikken ikke anerkender, at 

afsender er bevidst om måden, han formidler på, hvordan kan man så tro på den gyldne 

regels anvendelighed?

Dette forhold har vi ikke kunne finde behandlet i Foght Mikkelsens formidlingsetik. Til 

gengæld understreger Foght Mikkelsen, at selvom det er vigtigt ikke at sætte lighedstegn 

mellem tekstens fysiske og implicitte afsender, betyder dette dog ikke, at han fritager 

afsender for ansvar: 

                                                
11 Jf. Thielst, 1995: 35. 
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”Hvad man har gjort, har man ansvar for – også selvom det er gjort uforsætligt (jf. 

Ricoeur 1992). Hvem skulle ellers have dette ansvar? Det er jo netop afsender der har 

foretaget alle de mange forskellige kommunikative valg hvis resultat er det foreliggende 

medieprodukt” (Foght Mikkelsen, 2002: 111). 

Formidlingsetikken synes endvidere at være tydelig i sin regel til afsender: 

”Afsender har pligt til at være redelig. Denne pligt kan ikke afhænge af de faktiske 

konsekvenser af formidlingsmåden, dvs. om modtager faktisk bliver manipuleret eller ej. 

Pligten til redelighed gælder ubetinget” (Ibid: 120). 

Her ligner formidlingsetikken pligtetikken, men modsat Kant følger Foght Mikkelsen 

ikke denne pligt op med et dictum om afsenders intention, fordi han, altså som før 

nævnt, ikke mener, at det er muligt at gøre sig til herre over andres intentioner. 

Formidlingsetikeren kan til gengæld godt gøre sig til herre over måden en tekst 

kommunikerer på. Således kan man pege på endnu et skel mellem Kant og Foght 

Mikkelsen, idet Kants pligtetik er udformet til brug for det enkelte individ, når det skal 

stå til ansvar overfor egne handlinger, hvor formidlingsetikken - i sin teoretiske 

udformning - henvender et lignende imperativ til afsender, men i sin praktiske 

udformning henvender sig til personer, der skal bedømme andres handlinger. Det er jo 

kun ved at bedømme en kommunikationsforms redelighed, at vi kan vurdere, om en 

tekst er i overensstemmelse med det formidlingsetiske ideal, og idet afsender ikke er i 

stand til at vurdere sit eget værk (jf. Foght Mikkelsen, 2002: 112-121), må andre gøre 

det. Redelighedsvurderingen fordrer hermed, at mennesker bedømmer en handling, som 

er udenfor dem selv. Således nærmer vi os et vigtigt spørgsmål angående 

formidlingsetikken og dens brug af redelighedsnormen. For vælger man at anskue den 

formidlingsetiske grundsætning, den gyldne regel, adskilt fra redelighedsvurderingen, 
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kan den faktisk siges at være endog særdeles pligtetisk i sin udformning. Således kan 

man sige, at formidlingsetikkens grundsætning siger ét, mens operationaliseringen af 

formidlingsetikken ”gør” noget andet.  

Formidlingsetikken, operationaliseret ved redelighedsvurderingen, beskæftiger sig altså 

hverken med afsenders intention eller tekstens konsekvens. Den koncentrerer sig udelukkende 

om produktet og måden, den kommunikerer til afsender. 

Vores konklusion er hermed, at det ikke er en både-og etik, men snarere en hverken-eller. 

Konsekvens- og pligtetikken genfinder vi ikke i formidlingsetikken, men ser det snarere som 

en del af dens begrundelse. 

6.3 Formidlingsetikken og moral

Et andet aspekt af formidlingsetikken, som vi finder diskutérbart, er det umiddelbart 

kontrasterende forhold, at selvom formidlingsetikken bygger på et humanistisk 

værdigrundlag, er den faktisk indifferent i forhold til om budskabet er inhumant (jf. Foght 

Mikkelsen, 2002: 184).  F.eks. kan en film, som hylder Hitlers udryddelse af jøderne, sagtens 

tænkes at være formidlet i overensstemmelse med formidlingsetikken, blot den kommunikerer 

på en redelig måde. Således kan man stille spørgsmålene: Kan en etik være ligeglad med den 

indholdsmæssige påvirkning af de mennesker, som den er formuleret til? Med andre ord – kan 

en etik frigøre sig fra moralsk indhold? Eller begrænser det etikken til udelukkende en 

formetik? Man kunne argumentere for, at hvis formidlingsetikken skal leve op til det 

værdigrundlag, som den selv er funderet på, skal den knyttes til en etik, som også beskæftiger 

sig med moralske værdiudsagn – og ikke bare rammerne. Dette vender vi tilbage til. 
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I udgangspunktet omkring det kategoriske imperativ ligner Kant og Foght Mikkelsen 

hinanden: Formidlingsetikken benytter sig af samme gyldne regel, som Kants kategoriske 

imperativ bygger på, og er ligeledes tømt for alt værdiladet indhold.  Men hvor Kant bruger 

universaliserbarhedstesen som en slags ramme for at kunne ”fylde moralsk indhold i”12 (jf. 

Thielst, 1995: 33), er formidlingsetikken snarere moralsk begrundet end moralskabende. Dette 

belyser et af de helt afgørende forskelle på henholdsvis formidlingsetikken og etik og pligt- og 

konsekvensetikken. For hvor de to sidstnævnte angår menneskers handlinger og opførsel 

generelt, angår formidlingsetikken udelukkende handlinger og opførsel i måden, mennesker 

formidler! (I dette perspektiv kan man argumentere for, at det ingen mening giver at sidestille 

de tre etikker!) At formidlingsetikken kun beskæftiger sig med måden, der formidles og ikke 

hvad, der formidles, bringer os tilbage til diskussionen om formidlingsetikkens indifference i 

forhold til det moralske indhold i formidlingen. En forklaring på formidlingsetikkens 

manglende moralske stillingtagen kan måske forklares med denne problemstilling: Et klassisk 

moralsk dilemma, som bl.a. var kernen i debatten om Muhammed-tegningerne. Her var det 

den store værdikamp, der udspillede sig: På den ene side værdien af at respektere andre 

mennesker (’s forhold til religion) og på den anden side værdien af ytringsfrihed. Vælger 

formidlingsetikken at udspecificere moralske retningslinjer for indholdet i formidlingen, 

risikerer den nemlig at gå i klinch med en anden af de vestlige demokratiers grundværdier –

ytringsfrihed.

6.4 Vigtigheden af et alment værdigrundlag 

Foght Mikkelsen svarer på, hvorfor det er så nødvendigt, at formidlingsetikkens 

værdigrundlag er holdt fri fra moralsk indhold – eller ideologi. ”Hvis ikke en formidlingsetik 

                                                
12 Vi ser universaliserbarhedstesen som et slags bindeled imellem etik og moral, som et ”værktøj” for mennesker, hvor man i 

praksis kan afprøve tesen ved at spørge sig selv ”hvis alle gør det, går det stadig an?” - som jo faktisk ofte er den 
moralbegrundelse man hører folk anvende i det daglige!
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skal sætte sig selv skakmat, er det tvingende nødvendigt at finde et alment værdigrundlag –

hvor minimalt det end måtte være. Ellers er det ikke sandsynligt, at en etisk kritik vil have 

legitimitet eller interessere nogen.” (Foght Mikkelsen, 2002: 62). Foght Mikkelsen 

understreger, at formidlingsetikken ikke skal begå samme fejl som f.eks. ideologikritikken, 

som blev marxistisk i sit grundlag og hermed mistede sin troværdighed som 

kommunikationskritik. Ifølge Foght Mikkelsen er det nemlig alfa og omega, at 

formidlingsetikken tilbyder et fælles grundlag, som alle afsendere og modtagere kan acceptere 

– uanset politisk overbevisning.  ”Ellers vil kritikken ikke opleves som forpligtende men 

tværtimod prelle af” (ibid.). Hermed indikerer Foght Mikkelsen, at det netop er det almene og 

ikke-værdiladede grundlag for formidlingsetikken, der betinger pligten hos afsender – fordi 

alle kan tilslutte sig den! Hermed svarer formidlingsetikken på det forhold, som vi før 

kritiserede, nemlig det, at formidlingsetikken ikke synes at følge op på sit dictum om 

afsenders pligt (jf. Formidlingsetikken s. 120).  

Endvidere skal formidlingsetikkens begrundelse for ikke at gå samme ærinde som Kant, hvad 

angår formuleringen af moralske love, findes i dets videnskabsteoretiske fundament, hvilket vi 

vil uddybe i det følgende kapitel. 
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7. Formidlingsetikken i et videnskabsteoretisk perspektiv 

I dette kapitel vil vi indkredse, hvilken videnskabsteoretisk tilgang formidlingsetikken 

kan siges at anlægge til sit forskningsfelt ved at uddrage passager fra Formidlingsetik, 

som vi tolker på. Vi vil tilsvarende belyse, hvilke videnskabsteoretiske retninger 

formidlingsetikken kan siges at være i opposition til, for på den måde at få en forståelse 

af hvor Jan Foght Mikkelsens formidlingsetik befinder sig blandt de eksisterende 

videnskabsteoretiske diskurser – og dermed bedre være i stand til at forholde os til dens 

tilgang. 

7.1 Videnskabsteoretisk begrundelse

Via en præsentation af neopragmatikeren Rorty og dennes pointer i værket Kontingens, 

ironi og solidaritet (1991) , gør Foght Mikkelsens rede for sin videnskabsteoretiske

begrundelse for formidlingsetikken. Rorty skelner kort fortalt mellem ”ironikeren” og 

”meta-fysikeren”, som en måde hvorpå han belyser forskellen på to videnskabsteoretiske 

tilgange - helt konkret troen på at alt er socialt konstrueret modsat troen på en iboende 

menneskelig natur. Metafysikeren, som Rorty retter sin kritik imod, inkluderer først og 

fremmest Habermas, men også Levinas og Kant. Af afgrænsningsmæssige årsager vil vi 

undlade at gå i dybden med dette værk, men i stedet inddrage et citat, som udgør en af 

hovedpointerne i Rortys foretagende: 

”Medmenneskelig solidaritet er ikke et overhistorisk og universelt faktum, som blot har 

ventet på at blive opdaget og anerkendt som et sådant af f.eks. Kant eller Habermas”

(ibid.: 332) 

Hermed angriber Rorty tanken om noget på forhånd fælles for mennesket som f.eks. 
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fornuften, som skulle være moralsk forpligtende, som både Kant og Habermas kan 

tolkes at gøre sig til fortalere for i henholdsvis diskussionen om den menneskelige moral 

og diskussionen om den herredømmefri kommunikation. Rorty mener nemlig, at et 

menneskes solidaritetsfølelse udelukkende er opstået som et ”historisk fænomen med 

forholdsvis lokal udbredelse i vestlige demokratier” (Ibid.: 333) og som noget, der er 

”forbundet med en forestillingsmæssig identifikation med andres liv” (Ibid.: 331). 

7.2 Det humanistiske menneske som social konstruktion

Således lader Foght Mikkelsen os forstå, at selvom hans formidlingsetik bygger på et 

humanistisk menneskesyn, hvor mennesket har ret til frihed og ansvar, er dette ikke 

ensbetydende med, at han mener, at dette er en på forhånd givet sandhed, som består 

udenfor den praktiske verden. Det humanistiske menneskesyn er med andre ord et ideal:   

”Forestillingen om mennesker som moralske subjekter, og dermed som individer med 

frihed, ansvar og værdighed, er et ideal. (Foght Mikkelsen, 2002: 341). 

Foght Mikkelsen mener endvidere, at menneskelige rettigheder kun eksisterer som 

social konstruktion: ”Idéen om særlige menneskelige rettigheder er ligesom den 

humanistiske menneskeopfattelse, der netop spiller en central rolle i disse rettigheder, 

en social konstruktion. Disse rettigheder henviser ikke til nogen menneskelig essens som 

eksisterer uden for det vokabular vi omtaler dem i.” (Ibid.: 340).

Hermed anlægger Foght Mikkelsen en socialkonstruktionistisk ontologisk forståelse, 

som kritiserer den essentialiske tilgang: 

”Vi må lære at indse at essentialistiske og fundementialistiske, dvs. metafysiske, 

begrundelsesmuligheder for en etik – eller for demokrati – ikke længere er hverken 

mulige eller nødvendige i en desillusioneret postmetafysisk kultur. (341). Med dette citat 

giver Foght Mikkelsen et klart svar på, hvorfor han ikke vælger at gå Kants ærinde i sin 
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formidlingsetik. For hvor Kant mente, at mennesket - via sin iboende egenskab af 

fornuften - kunne overholde visse almengyldige morallove, mener Foght Mikkelsen 

ikke, at mennesket bliver født med nogen iboende ”essens”. Hermed synes vores undren 

over, hvorfor formidlingsetikken ikke tager moralsk stilling til budskaberne i 

formidlingen, at blive besvaret.

7.3 Postmodernistisk træk

Samtidig antager Foght Mikkelsens videnskabsteoretiske tilgang også karakter af at 

være postmodernistisk. Ved postmodernistisk tilgang forstår vi bl.a. en kritik af det 

moderne samfunds tillid til, at der findes en objektiv sandhed og universel moral 

(Gyldendal, P-Å, 2002:72).     

Han tilkendegiver bl.a. sin postmodernistiske opfattelse i sin kommentar til de ofte 

modstridende budskaber, vi som modtagere stilles overfor ”Derfor er der mange (også 

videnskabelige) sandheder i strid med hinanden – hvad der på ingen måde udelukker at 

de kan være sande” (Ibid.: 101)  

At opfatte flere sandheder som værende lige gode er en opfattelse, som formentlig 

vækker kritiske røster i en positivistisk forskningstilgang. Positivismen har 

naturvidenskabens lovmæssigheder som forbillede og anerkender ikke, at der findes 

flere videnskabelige sandheder (Kjørup, 1996: 289-293). For Foght Mikkelsen gælder 

det, at han ikke hævder at have patent på sandheden og tværtimod kun taler om 

sandsynligheden af sine erkendelser. Hermed deler han tilgang med retorikken, som er 

en disciplin, der har tradition for at overveje forholdene på et felt, hvor ikke 

”sandheden”, men tværtimod ”sandsynligheden”, råder (Kjørup, 1996: 238). 
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7.4 Opsamling

Vi ser Foght Mikkelsens videnskabsteoretiske tilgang som værende  pragmatisk og 

socialkonstruktionistisk. Han lader sin redelighedsvurdering basere på hermeneutisk 

fortolkningsmetode, hvorigennem analysens resultat sandsynliggøres. Han gør flere 

gange rede for, at det, i det formidlingsetiske foretagende, ikke er muligt at finde 

endegyldige sandheder, og at selve grundlaget for formidlingsetikken er 

”antiessentialistisk”. Formidlingsetikken bygger på et humanistisk menneskesyn, som 

snarere baserer sig på en kulturel ”pagt” mellem vestlige  demokratier end nogen på 

forhånd givet ”sandhed” om mennesket som værende født med værdighed. Således kan 

man anskue formidlingsetikkens anvendelighed som værende begrænset til de kulturer, 

som er en del af det ”vi-fællesskab”, vestlige humanister kan siges at udgøre, og dermed 

er en del af de diskurser, der konstant reproducerer den humanistiske menneskesyn. 

Hermed får formidlingsetikken en snert af etnocentrisme, idet den kun hævder at gælde 

for specifikke dele af verden, som deler den vestlige kulturarv, og som har gennemgået 

lignende historiske  processer. 
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9. Resumé

In this project we have examined whether two chosen documentaries, can be said to be 

ethical in their rhetorical approach in a communication-ethical perspective, based on 

“Communication-ethics” (“Formidlingsetik”) of Jan Foght Mikkelsen.

We have primarly used theories about text-analysis, argumentation-analysis, 

communication-ethics, hermeneutic and moral philosophy.

We have used a hermeneutic approach as a method, in which we have analyzed part-

elements, in relationship to the whole, from our own interpretation of two documentary 

films. Additionally, we have examined the concept of documentary film-mode and 

furthermore analyzed the two various documentary films.

Forth from our own interpretations, supported with our present academic level, we have 

estimated the documentary, ”Are you crazy?” (”Er du åndssvag?”) as being un-ethical in 

its rhetorical argumentation. We have estimated the documentary, ”A glass of water to 

Johnie” (”Et glas vand til Johnie”), to be honest, because we haven’t been able to find 

any reason that the film is using an un-ethic rhetorical argumentation.
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10. Abstract

Dette projektarbejde har drejet sig om at undersøge om to valgte dokumentarer kan siges 

at være redelige og dermed etisk forsvarlige i deres brug af retorik, set i et 

formidlingsetisk perspektiv.

Vi har primært anvendt teori om tekstanalyse, argumentationsanalyse, virkemidler, 

dramaturgi, formidlingsetik, hermeneutik og moralfilosofi

Vi har anvendt en hermeneutisk tilgang som metode, hvor vi har analyseret delelementer 

i forhold til helheden udfra vores egen forståelse af to dokumentarfilm. Derudover har vi 

undersøgt genrebegrebet ”dokumentar”, samt analyseret de to forskellige 

dokumentarfilm.

Ud fra vores egne fortolkninger, understøttet af vores nuværende teoretiske standpunkt, 

har vi vurderet ”Er du åndssvag?” som værende uredelig i sin retorik. ”Et glas vand til 

Johnie” har vi omvendt vurderet som værende redelig, da vi ikke har kunnet forefinde 

uredelig retorik.
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Hovedpåstand:
Personalet er onde mennesker

Belæg:
Personalet udsætter bevidst 
beboerne for en 
nedværdigende behandling

Hjemmel:
Det er ondt at behandle 
andre mennesker bevidst 
nedværdigende

Påstand:
Personalet udsætter konstant 
beboerne for en
nedværdigende behandling

Hjemmel:
At: tale grimt, 
benytte sig af 
unødvendig 
magtanvendelse og 
forholde sig passivt i 
situationer hvor man 
kunne have været til 
gavn for andre er en 
konstant 
nedværdigende 
behandling

Belæg 1:
Personalet taler 
grimt til 
Strandvængets 
beboere 

Belæg 2:
Personalet 
benytter sig af 
unødvendig 
magtanvendelse

Belæg 3:
Personalet forholder 
sig passivt i 
situationer hvor de
kunne have hjulpet 
beboerne

BILAG 1 – ”ER DU ÅNDSSVAG?”
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BILAG 2 – “ER DU ÅNDSSVAG?”

Hovedpåstand:
Beboerne får ikke den behandling de har 
krav på.

Belæg 1:
Beboernes handleplaner 
overholdes ikke.

Belæg:
Der står i den triste beboers 
handleplan, at hun har brug for 
psykisk omsorg, men personalet 
forholder sig passivt. 

Belæg 2:
Beboerne behandles ikke i 
overensstemmelse med 
Strandvængets værdigrundlag: 
lydhørhed, indlevelse og 
tolerance.

Belæg
Personalet taler 
grimt til beboerne.

Hjemmel:
Det er personalets arbejde at sørge for at 
beboerne får den nødvendige behandling.

Påstand 1:
Beboernes handleplaner 
overholdes ikke.

Påstand 2:
Beboerne behandles ikke i 
overensstemmelse med 
Strandvængets værdigrundlag: 
lydhørhed, indlevelse og 
tolerance.

Hjemmel:
Hvis personalet forholder sig passivt 
når en beboer er trist, overholdes 
handleplanerne ikke.

Hjemmel:
Når beboerne ikke behandles i 
overensstemmelse med Strandvængets 
værdigrundlag, får de ikke den 
behandling de har krav på.

Hjemmel:
Når personalet er taler 
grimt og er nedværdigende 
over for beboerne, 
behandles de ikke i 
overensstemmelse med 
Strandvængets 
værdigrundlag.
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BILAG 3 – ”ET GLAS VAND TIL JOHNIE”

Hovedpåstand:
De marginaliserede skal ikke 
have mere økonomisk hjælp fra 
det offentlige, end det de får 
tilbudt i forvejen.

Belæg 1:
De marginaliserede kan ikke 
administrere deres penge 
ordentligt

Hjemmel:
Har man svært ved at 
administrere sine penge, 
er man selv skyld i at 
man mangler flere

Belæg 2:
De ”marginaliserede” kan bare få 
sig et arbejde

Hjemmel:
Hvis man har et arbejde 
behøver man ikke 
økonomisk støtte fra det 
offentlige
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BILAG 3.1 – ”ET GLAS VAND TIL JOHNIE”

Hovedpåstand: De marginaliserede i samfundet skal have flere penge fra det offtentlige. 

Hjemmel: flere penge fra det offentlige ville gøre at de “marginaliserede” ikke behøvede 

at ydmyge sig selv.  

Belæg:  De “marginaliserede” ydmyger sig selv når de tigger om penge.

Dette kan f.eks. ses i følgende situationer fra filmen (tidskoden, TC, er angivet i minutter 

og sekunder):

TC 01:45 Bente brokker sig over at hun ikke har fået sine penge som hun har krav på, og 

underbygger det med at hun har været nødt til at samle cigaretskod op fra gaden. 

Sagsbehandleren siger at de vil undersøge sagen nærmere.

TC 32:49 Johnie har smækket sig ude og har derfor sovet i en kælder i to dage. Han 

siger selv at han er blevet syg af det, at han har syge nyrer og psykisk syg oveni. Han 

mangler hjælp til medicin, men implicit fortolkes det som at han har brug for sin 

metadon fordi han har været fuld, og dermed smækket sig ude. Johnie argumenterer med 

at et menneske der er sygt, skal have medicin.

Rygdækning: Sagsbehandlerne virker frustrerede over at de ikke kan tilbyde mere, eller 

bedre hjælp.

TC 35:53 Sagsbehandleren fortæller Johnie at de godt kan lægge penge ud til en 

låsesmed, men at det ikke er deres opgave at hjælpe med medicinen.

TC 41:10 Johnie argumenterer med at hvis han mødte sagsbehandleren tørstig på gaden, 

så ville han give ham et glas vand. Johnie snakker og hidser sig op fordi 

sagsbehandleren ikke kan hjælpe med medicinen, som sagsbehandleren tydeligvis er 
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frustreret over. Johnie snakker direkte til kameraet og smækker med døren. 

Efterfølgende spørger han sagsbehandleren om de kan hjælpe ham eller ej. Han får 

besked på at opføre sig ordentligt, og derefter argumenterer Johnie igen med at han 

behandler dem nøjagtig som de behandler ham.

TC 43:24 Sagsbehandleren siger frustreret og ophidset til Johnie, at han får den hjælp 

han skal have.

Gendrivelse: De marginaliserede, er selv ude om konflikterne, og de ydmygende 

situationer, da de forklaringer de fremlægger for at få penge ofte er utroværdige, samt at 

de opfører sig aggressive og urimelige over for deres sagsbehandlere. 

TC 12:00 Bente modsiger sig selv i forbindelse med et barn hun har skjult i sin lejlighed, 

og her snakker sagsbehandleren nærmest til hende som en voksen gør til et lille barn. Da 

sagsbehandleren vender ryggen til, siger Bente at de (sagsbehandlerne) elsker at 

ødelægge familier.

TC 09:24 Sagsbehandleren gentager flere gange at Bente ikke kan få sine penge her og 

nu. Hun ender med at spørge om hun så skal begynde at rasere det hele igen (implicit; 

som hun har gjort før).

TC 59:55 Bente vil snakke med sagsbehandleren igen for at få penge, da hendes datter 

kommer på besøg. En anden medarbejder blander sig og Bente begynder at råbe.

TC 1:03:05 Bente bliver fulgt ud med hjælp fra vagterne, fordi hun ikke vil gå uden at 

have fået sine penge. Hun henvender sig direkte til kameraet og siger at de bare kan 

vente, og på vejen ud, vælter hun nogle ting på socialcenterets skranke.

Styrkemarkør: Dem som opfører sig venligt og medgørligt overfor deres sagsbehandler, 

virker også ydmygede over at skulle bede om relative små beløb, og det virker ligeledes 

som om at de relative små beløb er vitale for deres liv.
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TC 10:20 En dame klædt i blåt, vil gerne kunne lægge et fornuftigt budget. Hun 

argumenterer for at få penge, ved at nævne mandens begravelse som hun ikke selv har

penge til. Sagsbehandleren forstår hende.

TC 44:08 Susan og hendes mor snakker med en sagsbehandler om Susans gæld. Her 

snakker moderen for Susan, og ikke Susan selv. Det viser sig at Susan har stiftet en stor 

gæld ved at skrive under på et lån for en kæreste.
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BILAG 4 -”ET GLAS TIL VAND TIL JOHNIE”

Hovedpåstand:
De marginaliserede skal 
have flere penge fra det 
offentlige

Belæg 1
De ”marginaliserede” 
ydmyger sig selv når de 
tigger.

Hjemmel:
Flere penge ville gøre at 
De ”marginaliserede” 
ikke behøvede at 
ydmyge sig selv. 

Belæg 2
De ”marginaliserede” 
lider nød.

Hjemmel:
Man skal hjælpe andre 
mennesker i nød.


