Et valg du ikke fortryder med alle fagets dyder
Måske overvejer du at vælge retorik som valgfag i år. Vil du gerne
vide noget mere om, hvorfor retorik er det rette valg, så læs med her
og få svarene.
Af Malue Hjorth Sørensen, tidligere retorikelev

I starten af 1.g sad jeg i samme situation, som mange af jer
befinder sig i lige nu. Mange tanker går gennem hovedet, og
valg skal tages. Men hvad er det rigtige valg? Det er ikke en
nem beslutning, men her vil jeg give dig tre gode grunde til
at vælge retorik i gymnasiet. Måske kommer du et skridt
nærmere det rette valg.
1. Mere end bare et valgfag
Selvom retorik ikke længere er en del af mit skema, så betyder det ikke, at jeg har smidt alle
guldkornene fra disse timer væk - tværtimod. Faktisk er retorik netop et af de fag, som du også
kan bruge i andre fag. I retorik lærer du ikke kun at argumentere ved hjælp af Toulmins
argumentationsmodel. Du lærer også at formulere dig bedre - både skriftligt og mundtligt. Hvis
du vælger retorik, vil du sandsynligvis føle, at afleveringer i dansk og engelsk ikke er så
uoverskuelige, som de plejer at være. Du finder nemlig ud af, at mange af de ting, du har lært i
retorik, er mindst lige så brugbare, når du skal analysere Mette Frederiksens nytårstale i den
næste aflevering.
2. Lær at forstå den verden, du lever i
Udover de fordele, som retorik giver dig i resten af din gymnasietid, så giver faget dig også en
bedre forståelse af den verden, du lever i. Du lærer at være kritisk, når du læser nyheder. Du
lærer at forstå, hvorfor det du læser, er skrevet på en bestemt måde. Og du lærer at gennemskue
den mest velargumenterende politikers egentlige formål. Hvis du vælger retorik, vil du uden tvivl
blive mere bevidst om alle retorikkens sproglige virkemidler og kneb, som du tidligere ikke har
bemærket.
3. Vind enhver diskussion
Til sidst er retorik også et fag, der lærer dig at diskutere på en saglig måde, som samtidig gør dig
i stand til at vinde diskussioner med dine søskende, venner og endda også dine forældre. Og
hvem har ikke lyst til at kunne overbevise sine forældre om, at det er en god idé at lade dig tage
med på næste års Roskilde Festival?

