Det betaler sig (ikke)
at tale ordentligt
Ifølge en række reklamer fra teleselskabet Call me er det gratis at tale
ordentligt. Det har dog ikke afholdt for eksempel Inger Støjberg og Rasmus
Paludan fra at afvige fra den gode tone ved at tale om at dræne sumpen
eller kalde tilhørere for samfundstabere. Når denne duo – og alle andre
– bruger sproget til at udtrykke bestemte opfattelser, så gives der ikke
altid plads til nuancer eller modargumenter med fare for både sandhed
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og sammenhængskraft. Men det er dog risici, vi bør løbe. Enhver borgers
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frihed til at udtrykke sin mening om tilværelsen er nemlig en nødvendig del
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af den evige justering af et demokratisk samfunds værdier, bevæggrunde

60 sider

og prioriteringer. Netop derfor betaler det sig også at vide, hvilke
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henvendelsesformer, genrer og stilarter der passer til forskellige situationer.

Udkommer den 3. januar 2022

Og med Sofie Lindes #MeToo-tale i tankerne kan vi se, hvilke fordele – og
ulemper – vi får med i købet, når vi går imod publikums forventninger,
for eksempel ved at forvandle en hyggelig monolog til en barsk anklage.
Heldigvis kan vi hver især blive bedre til både at forstå og forholde os til
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”Alt er muligt i sproget er alt muligt. Så længe jeg kan huske
tilbage, har jeg fundet menneskets evner til at bruge sprog og
tegn magisk. Retorik sætter ord på disse evner. Retorik handler
om, hvordan vi påvirker hinanden ved hjælp af symboler af
enhver slags, og om hvordan vi bør gøre det. Også derfor
har retorikken meget at byde på i en verden med stadig flere
offentlige samtaler, som ikke giver sig selv. ”
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– Stefan Iversen

e-bøger og kan købes i abonnement på
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STEFAN IVERSEN
Stefan Iversen er lektor i Nordisk Sprog og Litteratur ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Hans forskning de seneste ti år
handler især om usædvanlige og mærkværdige tekster, som vi finder dem i
eksperimenterende kunst, i populærkultur og i nutidens digitalt bårne samfundsdebatter.

DEN 3. JANUAR OPFØRER NØRREBRO TEATER TÆNKEPAUSEN
LIVE. KOMIKER OG JOURNALIST SEBASTIAN DORSET ER VÆRT
FOR MONOLOG OG LEVENDE TALKSHOW. OPLEV OGSÅ
TÆNKEPAUSEN LIVE PÅ AARHUS TEATER DEN 10. JANUAR.

