
	  

Impro.nu 

Retoriske byggeklodser – byg dit budskab 
For at kunne improvisere retorisk – det vil sige sætte ord og 
sætninger sammen til en meningsfuld helhed i situationen – har 
du brug for nogle byggeklodser at arbejde med. De retoriske 
byggeklodser hjælper dig med at strukturere, organisere og 
formulere den viden, du har – så du når ud med dine budskaber. 

Det er altså ikke nok at vide en masse om dit emne – at have de 
faglige byggeklodser på plads – du skal også vide, hvad du skal 
stille op med den viden – det vil sige, hvordan du bedst får 
den formuleret i den konkrete situation.  

Det hjælper retorikken dig med. Retorikvidenskaben giver dig 
viden om, hvordan vi træffer beslutninger, og hvad der typisk 
virker i forskellige kommunikationssituationer – med andre ord; 
hvordan vi ved hjælp af retorik (ord, kropssprog og gestik) 
overbeviser og skaber adfærd. 

Nedenfor finder du de retoriske temaer, som er nødvendige at 
tilegne sig byggeklodser indenfor, for at kunne lave en 
vellykket retorisk improvisation. 

 

 

Kommunikationssituationen – et overblik over de forskellige 
faktorer, der spiller ind i en kommunikationssituation – 
redskaber til lynhurtigt at kunne analysere, justere og 
målrette din kommunikation 

Disposition – et kendskab til enkle, virkningsfulde 
dispositionsmodeller 

Argumentation og modargumentation – en indsigt i argumentets 
opbygning og struktur, hvordan man håndterer modargumenter og 
tilrettelægger sin argumentation strategisk over for 
forskellige typer af publikum 

Appelformer – Viden om beslutningsflow, og hvordan mennesket 
påvirkes både følelsesmæssigt og rationelt 

Sproglige virkemidler – viden om det mundtlige sprog, og 
hvordan virkemidler som fx metaforer, billeder, sammenligninger 
og narrativer påvirker vores tænkning 

Manuskript og husketeknik – kendskab til forskellige måder at 
lagre viden og huske på 

Kropssprog og stemmebrug – viden om hensigtsmæssig kropssprog, 
og hvordan det nonverbale påvirker din kommunikation 



	  

Stemmebrug – viden om hensigtsmæssig stemmebrug 

 

Hos Impro.nu får du de retoriske byggeklodser, det kræver at 
lave en vellykket retorisk improvisation. Men du får også de 
teknikker, der gør det muligt for dig at sætte dem sammen i og 
med situationen – dette kaldes den kreative interaktion. 

Læs mere om den ”Kreative interaktion – improvisationens kit” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impro.nu 
fordi tale er noget, vi gør – sammen	  


