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Forudsættelser og 
underforståelser i sproget

Tilmelding efter ”først til mølle” 
princippet. Sidste frist for tilmelding 
er onsdag d. 24. april - enten til 
lsp@job-banken.nu eller på kontoret.

Du er velkommen til at tage en ven 
eller pårørende med, som er på 
førtidpension. 
Alle er velkomne uanset hvilken 
afdeling, man er tilknyttet 

Tilmelding:
Når Trump siger ”Make America great again” har han 
ikke hævdet, men forudsat at landet på et tidspunkt ikke 
har været ”great”, og hvis man vil benægte hans udsagn, 
får man ikke benægtet forudsættelsen, som måske var 
det vigtigste. På den måde kan Trump manipulere os 
med sit sprog. Foredraget forklarer de sproglige træk ved 
forudsættelser og underforståelser, og hvordan de bruges 
og misbruges i praksis. 

Når politikere er blevet så upopulære, skyldes det, at de ofte 
forudsætter det, som de skulle overbevise tilhørerne om, 
og underforstår, at alle andre end de selv er idioter. Lær at 
spotte og forstå dette uredelige sprogtrick.

Ole Togeby kommer ind på den sprogvidenskabelige 
relevansteori om ytringers relevans og informativitet, 
udformet af folk som H.P. Grice,  Dan Sperber og Deidre 
Wilson. 

Foredraget er en del af Forskningens Døgn
Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til 
Forskningens Døgn. Formålet er at: 
• Hylde forskningens helt grundlæggende element af 

’nysgerrighed’
• Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med 

til at løse samfundets udfordringer
• Inddrage borgerne i forskning 

og skabe flere relationer mellem 
samfund og forskere

Aarhus d. 29/4 
kl. 15.00-16.00

Fordrag ved 
Ole Togeby,
Professor emeritus, 
Aarhus Universitet

GRATIS

Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er 7 døgn i 
videnskabens tegn. Det er: 
• en landsdækkende 

videnskabsfestival, der finder 
sted hvert år med cirka 700 
events og foredrag. 

• I 2019 finder festivalen sted fra 
den 24. - 30. april.

• Se mere her: www.forsk.dk/


