
tt helt kort berätta vad retorik är, det är lika 
svårt som att ge en kort och precis förkla-
ring till vad människa är. Det menar profes-

sor J. L. Ramirez, och jag är beredd att hålla med. 
För att göra allt mer begripligt vill jag först berätta 
om retorikens historia. Den är nämligen så viktig 
att man ibland går så långt som att säga att retori-
ken är sin historia. Det är lite överdrivet för själv-
klart har ämnet utvecklats och fördjupats under de 
snart 2 500 år som det funnits. Men kunskaperna 
man fann i det antika Grekland, där retoriken har 
sin vagga, fungerar än idag. Låt mig ta dig med på 
en resa dit där allting, enligt legenden, började. Vi 
förflyttar oss i tid och rum… 

RETORIKENS URSPRUNG

Vi befinner oss på Sicilien på femhundratalet före 
vår tidsräkning. Här på torget i Syrakusa på Sicili-
en har det i dag samlats mycket människor. Dom 
verkar förväntansfulla och mycket koncentrerade. 
Det är något speciellt som ska hända här idag. Nå-
gonting mycket speciellt. Det märks. Vad ska vi 
snart få veta. 

Runtomkring oss hör vi havet som dundrar in mot 
klipporna, vi känner solen som bränner, vi ser 
berg, massor av höga vulkaniska berg. Siciliens 
natur är verkligen dramatisk, lika dramatisk som 
öns historia. Under många hundra år har Sicilien 
härjats av krig och tyrannvälde – men nu har ty-
rannväldet fallit – och det är därför vi är här på 
torget idag. För när tyrannväldet föll frigjordes 
också stora markområden och dem ska man idag 
försöka återlämna till sina rätta ägare. 
Men hur gör man en sådan sak, när flera familjer 
påstår att just det här markområdet och den där 
odlingsjorden tillhör dem sedan generationer till-
baka? Ingenting finns dokumenterat … Jo, man 
upprättar en form av enkla rättegångar. (Det är nu 
juridiken föds.) 
Rättegångarna går till så att en man (det är alltid 
en man på den här tiden) ur varje familj får föra 
familjens talan. Vi ska komma ihåg att många är 
fattiga och det kan vara direkt avgörande för fa-
miljens överlevnad om de får odlingsjorden eller 
betesmarken eller inte. Därför gör talarna sitt allra 
yttersta för att övertyga om sin sak. 
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A

Retorik 

och demokrati  
Det är inte någon slump att demokrati och retorik uppstod samtidigt. I och med det 
demokratiska styret och möjligheten till val mellan flera handlingsalternativ uppstod 
behovet av att mer systematiskt lära sig tala övertygande. 

Text: Gunlög Å Lindell 



På torget finns också en man som heter Korax. 
Han är här för att studera talekonsten och han 
skriver ner allt han finner intressant när det gäller 
talaren, talet och effekten de har på mottagarna. 
Korax lyssnade på många talare och kom på så sätt 
att samla ett stort material. När han sedan analyse-
rade det, fann han mönster för vad som fungerade 
allra bäst när man vill övertyga om något. Sina 
reflexioner sammanställde han i form av regler och 
mallar i det som kom att bli den första läroboken i 
retorik. I och med den boken brukar man säga att 
ämnet retorik föddes. 

RETORIK BLIR SKOLÄMNE

Men självklart har retorik alltid funnits – så länge 
som det har funnits människor i alla fall. Men nu, i 
och med Korax bok, hade retorik kommit att bli ett 
skolämne. 

Och som skolämne kom det snabbt att bli oerhört 
populärt i det antika Grekland! Människor förstod 
snabbt nyttan av att lära sig tala väl. När det inte 
längre var det nakna våldet och tvånget som be-
stämde i valet av handlingsalternativ, utan det sto-
ra folkflertalets gillande, då gällde det att kunna 
kommunicera övertygande. Den som behärskade 
språket kunde få makt! 
Det grundades talarskolor och retorik blev ett av 
de absolut viktigaste ämnena att lära sig. Hela det 
offentliga livet och kulturen kom att präglas av 
retorik. Många blev mycket skickliga och retorik 
var faktiskt en gren i de Olympiska spelen! 
Kända personer från den här tiden som betytt 
mycket för retorikens utveckling är bland andra: 
Demosthenes, ni vet han som övade på att lära sig 
tala tydligt med hjälp av kiselstenar i munnen, 
Aristoteles, som gjorde retorik till en vetenskap 
och Isokrates, som grundade den första retoriksko-
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lan och därmed också en av västerlandets första 
skolor. 
Under romartiden blomstrade retorikämnet och 
utvecklades ytterligare. Här hittar vi det kanske 
största namnet i retorikens historia, Cicero, sena-
torn som är berömd för sin otroliga talförmåga och 
som lämnat efter sig nedskrivna mästerliga prov 
på den. 
I den klassiska retoriken delar man in talen i tre 
huvudsakliga genrer: 
Genus judiciale – Här anklagar eller försvarar man 
någon eller något. Man söker svar på frågan vad 
som är rätt eller orätt för att nå fram till en ”dom”, 
som i en rättegång. 
Genus deliberativum – Talaren eller författaren 
förordar eller avråder en viss handling för att nå 
fram till ett beslut eller för att skapa en gemensam 
övertygelse i en viss fråga. 
Genus demonstrativum  - Alla former av lovtal 
eller klandertal hör hit. Talaren vill få lyssnaren 
vänligt eller kritiskt inställd till något eller någon 
genom beröm eller smädelser. 

Kunskapen om retorik spred sig vidare och ut-
vecklades och fördjupades än mer fram till mitten 
av 1800-talet. Då raderades retorik som ämne i 
utbildningsvärlden … Och som bekant så hände 
det även här i Sverige trots att retorik också här 
mycket länge varit en oerhört viktig del i under-
visningen. Varför? Jo, till det fanns flera orsaker. 
Vi ska titta på tre möjliga här nedan.

OMODERNT OCH FARLIGT? 

Retorikens ställning försvagades på 1800-talet. 
Den framväxande naturvetenskapen kritiserade 
retoriken för att inte skilja mellan förnuft och 
känsla och att inte söka efter Sanningen – utan 
istället nöja sig med sannolikhet. 
Romantikens ideal påverkade också retorikens 
tillbakagång. Idealet var den av Gud inspirerade 
och av regler oberoende konstnären som fått en 
medfödd gåva. Man tyckte inte retorikens tankar 
och pedagogik passade eftersom man inom retori-
ken menade att alla kan bli goda talare genom att 
känna till hur och genom övning. 
När Sveriges riksdag år 1842 beslutade om att 
allmän folkskola skulle införas var retorik inte 
med på schemat. Retorik som varit ett så viktigt 
ämne under så lång tid och en självklarhet för 
landets elever att lära sig hade nu strukits. 
När alla skulle få gå i skolan togs ämnet bort. 

Kanske ansågs retoriken inte bara vara för omo-
dern. Kanske var det också så att man inte tyckte 

att vem som helst skulle få lära sig att tala inför 
en publik på ett övertygande sätt? Måhända ville 
man inte att alla skulle kunna argumentera för 

sin ståndpunkt? 
Med kunskaper i retorik kunde man få makt och 
behålla makten. Överklassens barn hade exklusivt 

fått dessa kunskaper tidigare – var man beredd 
att lära såväl bonddrängar som arbetare denna 
konst? Nej, hur skulle det se ut? Och vad skulle 

det kunna leda till? 
Därför har vi tre grundpelare i skolan idag: läsa, 
skriva, räkna. Inte fyra: tala, läsa, skriva, räkna. 
Eller rättare fem: lyssna, tala, läsa, skriva, räkna. 
Detta trots att det är med språket vi tänker, med 
språket vi associerar, socialiserar, diskuterar för 
att lösa problem eller komma till en högre klok-
skapsnivå eller överväga det bästa beslutet. Det är 
genom språket vi förstår medmänniskor, oss själ-
va, samhällsbyggnad, filosofi, logik etc. 
Under ungefär hundra år förde ämnet retorik en 
tynande tillvaro för att bli återuppväckt igen efter 
andra världskriget då man så smått började intres-
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sera sig för retorik igen. Sedan dess har intresset 
åter ökat och på senare tid i en galopperande fart. 
Idag kan man studera retorik vid många universitet 
och högskolor. Och intresset har även väckts på en 
del gymnasieskolor och grundskolor och också på 
vissa förskolor. 

ETIK OCH RETORIK

I den allmänna debatten hör vi ibland ordet retorik 
användas på ett negativt sätt. ”Det där är bara reto-
rik!” eller ”retorik istället för relevanta fakta” Man 
använder ordet i betydelsen: tomma ord eller lu-
rendrejeri. Ordet används i två betydelser, både 
som skällsord och som namnet på den praktiska 
och teoretiska konst och vetenskap som denna 
artikel handlar om. 
Att ordet används i den negativa betydelsen är 
tråkigt eftersom det odlar fördomar och ger upp-
hov till missförstånd. Likaså har retoriken ankla-
gats för att vara farlig. Och om vi tänker efter så 
känner vi till flera, både historiska och nu levande, 
mycket osympatiska personer som har använt reto-
rik för att få sin vilja igenom, förleda folket och 
genomdriva onda handlingar. 
Så, hur är egentligen förhållandet mellan retorik 
och etik? 
En skicklig retoriker behöver inte vara en god re-
toriker. Jag hade en gång en elev som frågade mig 
om jag ansåg att Hitler var en bra retoriker. Jag 
svarade nej. Min elev blev förvånad över svaret 
och protesterade. Han menade att eftersom Hitler 
lyckades övertyga massor av människor om sina 
idéer genom sina muntliga anföranden så måste 
han ha varit skicklig. 
Ja, sa jag, han var måhända en skicklig retoriker 
men inte en god retoriker eller en bra retoriker. I 
den klassiska retoriken sa man att en retoriker är 
en vir bonus. Det betyder ungefär att en god reto-
riker är en person som ser retoriken och etiken 
som nära (oupplösligt) förbundna med varandra 
och som därför handlar på ett gott sätt. Det är allt-
så ett vanligt sätt att se på förhållandet mellan re-
torik och etik. 
Ett annat vanligt sätt att titta på förhållandet mel-
lan retorik och etik är att se kunskaperna i retorik 
som verktyg. Verktyg har ingen moral alls. De är 
amoraliska och utan skuld. På samma sätt som 
man kan använda ett verktyg till att göra gott – till 
exempel bygga ett hus som skydd för den brän-
nande solen till behövande – så kan verktyget an-
vändas till hemska saker vi ibland läser om i tid-
ningarna. 

Detsamma gäller för retoriken. Vi kan använda 
kunskaperna för att göra gott eller vi kan verbalt 
slå ihjäl en motståndare med dem. 
Men ansvaret bär alltid den som brukar verktyget 
– den som utför handlingen. 

VAD ÄR RETORIK? 

Retorik är en upptäckt – inte en uppfinning. Reto-
rik är en kodifierad praxis. Det betyder att man har 
utgått från hur vi människor gör i verkligheten när 
vi kommunicerar effektivt och nedtecknat detta. 
Själva ordet retorik kan vi översätta till vältalighet 
eller talekonst. Retorik är både en praktisk konst 
och en teoretisk vetenskap. 
Det finns många försök att fånga begreppet retorik 
i olika definitioner. De berättar alla var man har 
sitt största intresse och fokus inom retoriken. Alla 
dessa definitioner berättar vad retorik är men sam-
tidigt är de också uteslutande och begränsande. 
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Den äldsta definitionen vi känner till har vi fått 
efter Aristoteles (384–322 f.Kr.) och den lyder: 
”Retorik är konsten att vad det än gäller finna det 

som är bäst ägnat att övertyga.” Några svenska 
retoriker som är verksamma idag använder sig av 
definitioner som dessa: Lennart Hellspongs defini-
tion är ”Konsten att lösa problem med hjälp av 

språket”. Maria Wolrath Söderbergs definition är 
mer filosofisk: ”Konsten att överväga”. Anders 
Sigrells ser ut så här: ”Konsten att välja språk 

konstruktivt”. Ytterligare en definition är ”Retorik 

är konsten att tala med förnuft och känsla.” Som 
ni ser har kärt barn många namn. 
Den definition, eller som upphovsmannen J. L. 
Ramirez hellre kallar det, den förklaring, som jag 
vill slå ett slag för är denna: ”Retorik är vetenska-

pen om människans hela språkliga förmåga och 

uttryckssätt”. 

Detta eftersom jag tycker den inkluderar alla de 
andra. I den förklaringen får man med att retorik 
omfattar alla former av mänsklig kommunikation. 
Allt från den offentliga dialogen i medier till indi-
videns samtal med sig själv. 

Det talade ordet är ut-
gångspunkten i retori-
ken, men retoriken tar 
med lika stort intresse 
upp uttrycksformer som 
skrift, bild och symbo-
lisk handling. Man bru-
kar ibland säga att en 
bild säger mer en tusen 
ord och alla har vi säkert 
erfarit att tystnad i vissa 
situationer talar starkare 
till oss än ord hade kun-
nat göra just då. Det är 
således inte bara det 
som sägs som är viktigt 
utan hela situationen 
och individernas ut-
tryckssätt. 

RETORIK I DAG

Att retoriken åter väckt 
vårt intresse beror bland 

annat på framväxandet av dagens informations-
samhälle. Alla nya spridningsvägar för offentlig 
kommunikation har gjort att retoriken fått en given 
plats och fler utvecklingsmöjligheter. Informa-
tionssamhället har gjort det möjligt att tala inför 
miljontals lyssnare på samma gång och därmed 
har en ny typ av retorik utvecklats, en teleretorik. 
Men det betyder inte att den klassiska retorikens 
regelsystem inte längre gäller. Den klassiska reto-
riken är i grunden lika aktuell idag som för 2500 
år sedan. 

En annan anledning till att retoriken åter blivit 
aktuell har att göra med det växande behovet av att 
just värja sig mot det massiva flödet av informa-
tion. Dagligen översköljs vi av ett kraftfullt infor-
mationsflöde. Utifrån detta gör vi våra val, föränd-
rar våra attityder och handlar därefter på ett visst 
sätt. Ofta är vi inte medvetna om inflytandet denna 
information egentligen har över våra val, hand-
lingar eller utformandet av våra attityder. Kunska-
per i retorik och retorisk analys kan hjälpa oss för-
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"Få yrken ställer så höga krav på god kommunika-

tionsförmåga som arbetet som pedagog och lärare. 

Vi förväntas kunna motivera, inspirera, undervisa, 

trösta, förhandla, leda, övertyga, övertala, över-

raska…"

"Du använder redan 

retorik i allra högsta grad 

i din vardag" 



stå makten som olika kommunikativa metoder har 
över vårt tänkande och beteende. 
Individen har ett större krav på sig när det gäller 
färdigheter i retorik och kommunikation. Dagens 
samhälle är inte bara ett informationssamhälle 
utan det är också ett individualiserat samhälle. Ord 
och begrepp som ”personligt varumärke” och 
”personlig coach” vittnar om detta. Det tycks som 
att vi på ett annat sätt än tidigare behöver lyfta 
fram och kommunicera vad vi kan och vad vi står 
för. Kanske för att försöka överrösta informations-
bruset? Vi kan ta hjälp av diverse personliga coa-
cher – för vår fysiska träning, för vår mentala trä-
ning, arbetsförmedlingen har jobbcoacher. Det 
finns livsstilscoacher, retorikcoacher etc – allt det-
ta för individen. 
I platsannonser är ord som självständig, självinsikt 
och självgående vanliga. Fler yrken ställer krav på 
muntlig förmåga i dag än vad som krävdes i gene-
rationen innan. Det är helt enkelt nödvändigt att 
kunna föra sin talan, presentera sig, sina kunskaper 
och ge en bild av sin person på ett trovärdigt och 
tillitsfullt sätt för att överhuvudtaget få ett jobb.

TRE MEDEL ATT ÖVERTYGA

Alla vi människor har behov av att kunna kommu-
nicera på ett övertygande sätt och att kunna argu-
mentera för det vi tror på. Så vad är det då som 
övertygar oss? Och hur kan vi bli bättre på det? Jo, 
vi ska titta på några saker här och vi behöver öva 
praktiskt. 
När vi vill kommunicera på ett övertygande sätt 
använder vi tre medel för att göra detta. Vi har 
bara de här tre sätten. De kallas logos, ethos och 
pathos. Med logos visar vi vårt förnuft och att vi 
kan vårt ämne. När talaren framstår som klok och 
sakkunnig framstår hennes tankar som trovärdiga. 
Med ethos visar vi vår karaktär och personlighet. 
Om hon visar en god karaktär och personlighet 
som tilltalar oss väcker det vår tillit till hennes 
budskap. Och med pathos visar vi det engagemang 
som vi känner för det vi talar om. Talarens eget 
intresse och övertygelse fungerar som garant för 
sakens sanning. 
Vi kan säga att det är tre sidor hos talaren som 
måste finnas med för att det sagda ska göra intryck 
på lyssnarna och för att budskapet ska nå fram, 
och det behöver vara balans mellan dem. Vi kan 
likna ethos, logos och pathos vid benen på en tre-
bent pall, fattas ett ben eller det är för kort så fun-
gerar inte pallen. Och på samma sätt är det med 
kommunikation. Låt mig ge ett exempel. Tänk dig 

att du ska titta på en begagnad bil som du har hit-
tat på annons. Du är exalterad eftersom bilen ver-
kar vara precis det du letar efter. Men när du träf-
far personen som ska sälja bilen vill du plötsligt 
inte köpa den längre. Försäljaren lyckades inte 
genom sin karaktär, personlighet (ethos) få dig att 
känna tillit och därför litar du inte heller på de 
fakta (logos) han berättade om bilen trots att allt 
kanske var sant. När det gäller de känslor (pathos) 
som han lyckades väcka hos dig blev de heller inte 
sådana att du fick lust att köpa bilen. Triaden ethos 
– logos – pathos är alltså sammanflätad och helt 
beroende av varandra. 

RETORIK FÖR PEDAGOGER

Få yrken ställer så höga krav på god kommunika-
tionsförmåga som arbetet som pedagog och lärare. 
Vi förväntas kunna motivera, inspirera, trösta, för-
handla, leda, övertyga, övertala, överraska… En
dag på jobbet innehåller otaliga kommunikations-
situationer, vissa enkla och rutinartade, andra svå-
ra och utmanande. 
Att tillföra ett retoriskt perspektiv på förskolevar-
dagen ger dig som pedagog utökade handlings-
möjligheter i din roll som ledare och inspiratör. 
Retoriken ger en stabil grund att stå på för alla 
med ett talande yrke. Du använder redan retorik i 
allra högsta grad i din vardag och du kan göra det 
ännu bättre med medvetenhet och träning. 
De gamla grekerna på torget i Syrakusa talade i en 
förhoppning om ett lättare liv. Den press vi har på 
oss idag ser lite annorlunda ut men vi bör också 
tala i förhoppningen om ett bättre liv. Kunskaper i 
retorik kan hjälpa oss att hitta medel för att lösa 
konflikter, för att kommunicera med alla – såväl 
barn som föräldrar – och få ett mer givande och ett 
ännu roligare arbete. 
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