
Medborgerlig kompetens  
– retorik som konsten att handla politiskt 

Södertörns högskola | Institutionen för Kultur och lärande 

Masteruppsats 30 hp | Retorik | Höstterminen 2015 

Masterprogrammet i retorik 

Av: Wilhelm Hansson 
Handledare: Maria Wolrath Söderberg 



Abstract 

Aristotle defined man as a political animal. By that, he ment that the human being is a social animal 

who uses his communicative and rhetorical skills when negotiating with his fellow humans over 

issues they share and have in common. Politics, in Athens, was to take common issues seriously. 

Humans – at least those who could call themselves citizens – were political, and therefore also 

rhetorical animals. Today, in our western societies, Aristotle’s statement appears almost absurd; 

politics, in modern western societies, is generally something politicians do while ordinary people 

are merely observing. Rhetoricians of today – i.e. ”experts on rhetoric” – comment on how 

politicians speak, how they move, and how they dress. Both politics and rhetoric of today is 

therefore different from politics and rhetoric of the time when Aristotle lived. 

In this essay I claim that we, in order to avoid an undeserved reduction of the art of rhetoric and 

to gain important knowledge about ourselves as humans in our time, have to seriously reconsider 

the political potential of the art. Such a reconsideration demands a revaluation of both rhetoric and 

politics. Rhetoric on the one hand, must be understood in a broader sense (than in the general and 

public notion of the term) which includes language, behaviour, buildings, institutions etcetera in the 

sense making processes. For this revaluation I turn mainly to Mats Rosengren whose works are at 

the front edge within this research field. Politics on the other hand, must be understood as an 

activity through which we construct ourselves as humans as well as our shared world. For this 

analysis I turn mainly to Hannah Arendt and Cornelius Castoriadis whose works are critiques of our 

modern societies.  

My aim is, by investigating these matters, to propose an understanding of civic competence to act 

politically that is consistent with the reconsideration mentioned above. One of my presumptions is 

that the political activity of the citizen can be understood as negotiations within, with and of doxa. 

Therefore, I investigate doxa and doxa negotiation using Ruth Amossy’s, Mats Rosengren’s and 

Maria Wolrath Söderberg’s theoretical perspectives. My conclusion is that political action is 

possible in the area where rhetoric and politics meet and that the ability to act as a citizen in a true 

democratic society involves a number of qualities among which an ethical quality, namely frónēsis, 

may be the most important, but also the most problematic. 

Key words: rhetoric, politics, doxa, Arendt, Castoriadis, democracy, la politique, autonomy, 

Rosengren, Wolrath Söderberg, frónēsis. 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KLÄDER 

folk har vaknat 
och rör upp damm 
borrar i en ny dag 
men så här tidigt på morgonen 
går luften fortfarande att andas 
den är sval ren och klar 
som om den bär med sej minnet 
av någon som rest sig upp 
och slagit undan alla pjäserna 
från schackbrädet 
men det går inte 
jag kan aldrig förklara vad det handlar om 
och varför dikterna jag skrev 
var dom kläder jag behövde 
för att ge mig av och försvinna 
och var det bara inbillning 
eller hade inte också staden 
börjat luta på senaste tiden 
sov den inte inlindad i en natt som sluttade 
gled inte husen 
gatorna och torgen ur sina sängar 
gled dom inte långsamt 
ner mot järnvägen och bangårdarna 
och samlades vid spåren 
trängdes längs godsvagnarna och bad 
att få följa med  1

 Bruno K. Öijer, Svart som silver, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2008, s. 83.1
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1. Inledning 

Aristoteles definierade människan som ett politiskt djur. Med det menade han att människan är en 

vad vi i dag kallar social varelse – vi församlas, bildar samhällen och organiserar samlevnaden med 

varandra. Politik var för Aristoteles något som alla medborgare sysslade med och demokratin i Aten 

krävde alla medborgares deltagande.  Alla behövde därmed ha förmågan att göra kloka 2

bedömningar och fatta korrekta beslut. Detta behov möjliggjorde retorikens framväxt och 

Aristoteles definierade retoriken som ”en förmåga att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande eller övertalande”.  Talet var nämligen det främsta verktyget för politiskt deltagande 3

och den som behärskade språket väl kunde skaffa sig inflytande och makt. Retoriken, som konsten 

att tala, hade därmed en avgörande roll för det politiska livet i Aten och Aristoteles definition av 

människan som en politisk varelse bör därför tolkas som att människan snarare är en retorisk 

varelse.  I själva verket skulle vi – i stället för att beskriva retoriken som en konst att tala – kunna 4

tala om en konst att handla politiskt.  

Medborgarskapet i det grekiska politiska samhället innebar både rättigheter och skyldigheter. Den 

som inte agerade så som han  var skyldig att agera – ta ställning, lägga sin röst, delta i samtal, fatta 5

beslut i gemensamma frågor – blev fråntagen sitt medborgarskap och därmed sina demokratiska 

rättigheter.  De flesta samhällen vi i väst lever i i dag är ordnade så att vi medborgare har 6

demokratiska rättigheter oavsett om vi lever upp till några skyldigheter eller ej. I själva verket har vi 

inga sådana skyldigheter som man hade i Aten; vår enda politiska plikt är att gå och rösta vart fjärde 

år – vi behöver varken sätta oss in i gemensamma frågor eller ta ställning i egentlig mening. Den 

förmåga att uppfatta det övertygande och övertalande – en förmåga att överväga – som retoriken 

utgjorde i Aten kommer därför inte till sin rätt i dag. Samhället är ordnat på ett sätt som innebär att 

det gemensamma inte är viktigt så som det var i Aten; det privata har blivit helt överordnat det 

offentliga och gemensamma. Detta är förstås problematiskt inte endast ur ett retoriskt perspektiv 

 Demokratin i Aten inkluderade knappast alla människor. Endast fria män var medborgare – kvinnor och 2

slavar stod utanför det politiska livet och var därför inte, om vi tar Aristoteles definition av människan på 
allvar, människor i samma bemärkelse som de fria männen. Trots denna allvarliga inskränkning utgjorde 
demokratin i Aten fröet till de demokratiska samhällen vi i väst lever i i dag – samhällen som alltså antar 
värden som jämlikhet, rättvisa, ordning etcetera (Cornelius Castoriadis, ”The Greek Polis and the Creation 
of Democracy”, i The Castoriadis Reader, Blackwell Publishers, Oxford, 1997, s. 269).

 Aristoteles, Retoriken, Retorikförlaget, Ödåkra, 2012, 1355b.3

 Detta är retorikforskaren José Luis Ramírez hållning i avhandlingen Skapande mening – en 4

begreppsgenealogisk undersökning om rationalitet, vetenskap och planering, Nordplan, Stockholm, 1995.

 Det var som sagt endast fria män som kunde inneha medborgarskap.5

 Cornelius Castoriadis, ”The Greek Polis and the Creation of Democracy”, s. 275.6
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utan även ur ett samhälleligt perspektiv – när avstånden mellan människor ökar minskar tilliten 

mellan dem.  

Jag menar att vi, för att skapa ett bättre samhälle i vilket vi tar det gemensamma på allvar, måste 

undersöka och försöka förstå själva den förmåga till politiskt handlande som var så viktig i Aten. 

Jag anser att vägen till förändring i första hand går inifrån, det vill säga från medborgarna själva och 

inte genom omformning av de samhälleliga institutionerna. Dessa kan i själva verket endast 

förändras av medborgarna, det vill säga av de individer som skapar, upprätthåller och utgör dem. 

Därför måste förmågan till politiskt handlande vara utgångspunkten i samhällelig politisk 

förändring. 

Flera tänkare och filosofer har intresserat sig för det jag har lyft fram ovan. Exempelvis Hannah 

Arendt som menar att dagens västerländska samhällen, till skillnad från det politiska samhälle som 

Aten utgjorde för 2500 år sedan, är konsumtions- och underhållningssamhällen.  En annan är 7

Cornelius Castoriadis som menar att vi i dag, till skillnad från medborgarna i Aten som hade förstått 

att det var de själva som satte sina egna lagar och därmed formade samhället, styrs av en rationalitet 

som har kapitalismen som sin grund – en rationalitet som kontrollerar sig själv.  Just dessa två 8

tänkare är särskilt intressanta ur ett retoriskt perspektiv eftersom deras teorier och idéer har 

förankring i det antika Aten där retoriken växte fram. Med hjälp av dessa kan vi bättre förstå 

förutsättningarna för politiskt handlande. 

Mitt intresse i den här uppsatsen är den retoriska förmågan att agera och handla i frågor som rör 

det gemensamma. Jag kommer, genom att ta olika perspektiv på offentlighet och politik i beaktande 

– bland andra Arendts och Castoriadis – samt genom att utgå från retoriska teorier om 

meningsskapande, formulera ett förslag på vad medborgerlig kompetens, som en retorisk förmåga, 

kan innebära för oss i dag. Självfallet kan en sådan förmåga beskrivas på olika sätt beroende på 

vilka perspektiv, teorier, idéer om politik, retorik och kunskap och så vidare som vi utgår från och 

det förslag jag syftar till att ge i denna text är ett av flera möjliga sätt att se på frågan om det 

gemensamma. Ur ett retoriskt perspektiv är dock de perspektiv jag väljer högst relevanta. Jag menar 

nämligen att retoriken kommer till korta och faktiskt reduceras till en konst vilken som helst i raden 

av kommunikationskonster i dagens konsumerande och underhållande samhälle om vi inte, som 

Aristoteles, tar retorikens politiska potential på allvar. Därför är det nödvändigt att, som jag tänker 

 Hannah Arendt, Mellan det förflutna och framtiden: åtta övningar i politiskt tänkande, Daidalos, Göteborg, 7

2004, kap. 6.

 Cornelius Castoriadis, World in Fragments: writings on politics, society, psychoanalysis, and the 8

imagination, Stanford University Press, Stanford, Calif., 1997, s. 37.
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göra i följande text, pröva retorikens möjligheter som konsten att handla politiskt. Det kräver att vi 

inte bara frågar på vilka sätt retoriken var en sådan konst i Aten, utan också, och framförallt, att vi 

ifrågasätter oss själva och de sätt vi lever på i dag. 

2. Upptakt och forskningsfrågor 

[N]ot only have we escaped the life of wild beasts, but we have come together and founded 
cities and made laws and invented arts; and, generally speaking, there is no institution devised 
by man which the power of speech has not helped us to establish. For this it is which has laid 
down laws concerning things just and unjust, and things honourable and base; and if it were not 
for these ordinances we should not be able to live with one another.   9

Den som skriver ett arbete inom ramen för ämnet retorik kan inte undgå att i någon mån 

argumentera för ämnets relevans och omfattning. Det beror i viss mån på att de teorier och begrepp 

som ämnet erbjuder kan användas för att studera en mångfald skilda ting, exempelvis så till synes 

vitt skilda ting som utrikespolitik och den klassiska sagans narrativa struktur.  En annan anledning 10

är ämnets historiska position som filosofins fiende. Den fick exempelvis Aristoteles att definiera 

retoriken som ”en motsvarighet till dialektiken” i stället för som Platon i Gorgias en själens 

motsvarighet till matlagning.  Ofta har också retoriken, som konsten att tala, motiverats genom att 11

språket, vilket vi såg i inledningen, lyfts fram som det som skiljer människan från andra djur. 

Isokrates, som citatet ovan är hämtat ifrån, och Aristoteles menade inte bara att förmågan att 

övertyga gör oss överlägsna djuren, utan även att det är tack vare språket vi har kunnat församlas 

och skapa samhällen med allt vad det innebär. I förlängningen är det, enligt dem, retoriken som gör 

att vi över huvud taget kan leva med varandra. När jag nu beskriver vilka perspektiv på retoriken 

som är aktuella i detta arbete tar jag avstamp i det slags tanke som Aristoteles och Isokrates 

uttryckte. 

 Isokrates, ”Antidosis” i: Isokrates & Norlin, George, Isocrates: in three volumes. Vol. 2, Heinemann, 9

London, 1982[1929], s. 327.

 Ironiskt nog behandlar Goerge Lakoff båda dessa i ”Metaphor and war: The metaphor system used to 10

justify war in the gulf” (Peace Research. Vol. 23, No. 2/3, 1991) i vilken han visar hur bushadministrationen 
och massmedierna i USA under slutet av 1991 och början av 1992 bland annat använde sagans narrativa 
struktur för att legitimera kriget mot Irak i Persiska viken.

 Aristoteles, Retoriken, 1354a och Platon, Skrifter. Bok 1, Gorgias, Atlantis, Stockholm, 2000, 465e.11
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Under några år arbetade jag med ungdomar med svår autism. Många av dem saknade flera av de 

språkliga verktyg vi ofta tar för givna och några hade över huvud taget inte tillgång till det verbala 

språket. Dessa ungdomar kände alltså inte till ”den språkliga koden”, det vill säga att ett språkligt 

tecken har en referent i världen.  Detta inskränkte våra möjligheter att kommunicera med varandra 12

på ett sätt som jag tidigare aldrig hade upplevt. Snart märkte jag dock att vi ibland kunde mötas i ett 

slags emotionell enighet som skapade en känsla av samklang. Oftast var det en blick som gav 

tillgång till denna samvaro. Jag drog slutsatsen att det måste finnas andra signaler än de språkliga 

tecknen som förmedlar mening. Genom arbetet med dessa ungdomar fick jag upp ögonen för 

retoriken, som jag då anade inbegrep mycket mer än det talade ordet.  

Poängen med berättelsen ovan är egentligen inte att säga något om huruvida icke-språkliga 

tecken kan förmedla eller skapa mening, i stället vill jag säga något om människan – nämligen att 

hon, talande eller inte, drivs av en vilja att skapa gemensam mening och att denna vilja finns oavsett 

en viss individs tillgång till det mänskliga språket.  Detta påstående om människan, tillsammans 13

med den tanke om språket som Aristoteles och Isokrates har uttryckt, är en utgångspunkt för den 

förståelse av retorik som jag använder i denna uppsats. Retorikvetenskapen handlar för mig om att 

förstå hur vi skapar mening och meningsfullhet tillsammans med andra. En sådan syn på ämnet 

knyter an till den inriktning på retorikforskningen som Mats Rosengren skisserar i sitt bidrag till 

antologin Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys.  Han menar att ”en samtida 14

vetenskaplig retorik […] skulle kunna bli en lära om hur social mening tar form – om hur moderna 

myter skapas, om hur doxa utformas och förkroppsligas i såväl språk som ting, samhällsordningar, 

institutioner och beteendemönster”.  En viktig poäng som Rosengren betonar är att social mening 15

inte endast skapas genom språket utan genom en mängd mänskliga uttryck – exempelvis byggnader, 

privata och offentliga rum, institutioner och deras funktionssätt etcetera. Rosengren vill därmed 

utvidga retorikvetenskapen – som ju traditionellt sett intresserar sig för intentionellt 

 Hur förhållandet mellan tecken och referent ser ut skulle med all rätt kunna problematiseras inom ramen 12

för denna uppsats. Jag kommer dock att göra detta på ett retorisk och inte ett språkvetenskaplig sätt. Det 
senare skulle kunna inkludera diskussioner utifrån Saussure, Pierce, Sapir, Whorf etc., det förra innebär, i 
denna uppsats, en utförlig diskussion om meningsskapande och doxa. 

 Jag menar inte att denna vilja skulle vara medfödd. Tvärtom är det troligt att vi har tillägnat oss den 13

genom just samvaron med andra människor, det vill säga att vi har insocialiserats i att vilja skapa mening. 
Detta förtar dock inte min poäng; jag försöker inte säga någonting om människan som något annat än som 
social varelse.

 Mats Rosengren, ”Retorik, retorikvetenskap och social mening”, i: Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, 14

Otto (red.), Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Retorikförlaget, Ödåkra, 2014, s. 226-242.

 Rosengren, ”Retorik, retorikvetenskap och social mening”, s. 228 (min kursivering).15
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meningsskapande i tal och/eller bild –  och talar om en filosofisk-retorisk antropologi vars uppgift 16

är att ”beskriva, förklara och påverka dagens mångfacetterade meningsproduktion”.  Ett självklart 17

fokus, men kanske inte det enda, i forskning och studier inom en sådan antropologi kommer därför 

att vara det gemensamma, det kollektiva och det offentliga. Det handlar om att förstå det som 

Aristoteles och Isokrates talade om, nämligen hur vi församlas, skapar samhällen, skriver lagar, 

bygger hus och så vidare – eller med andra ord, hur vi skapar gemensam mening. 

I ljuset av alla de händelser vi möts av i medier och på gatan är frågan hur bra är vi egentligen på 

att skapa gemensam mening inte obefogad.  Jag tänker exempelvis på hur benämningen zigenare 18

innebär ett (med)skapande av vissa människors identiteter som inte nödvändigtvis stämmer överens 

med hur dessa människor uppfattar eller vill uppfatta sig själva. Den gemensamma mening som 

skapas genom användningen av en sådan benämning bygger därmed på asymmetri och är, menar 

jag, därför inte gemensam i verklig bemärkelse. Jag utgår med andra ord från att vi i många fall är 

dåliga på att skapa gemensam mening och att vi behöver ta det på allvar. Den enkla, och kanske 

naiva, anledningen till det är helt enkelt att om vi gör det kommer världen bli bättre för oss alla. 

En förutsättning för att vi ska kunna ta det gemensamma på allvar är existensen av en gemensam 

mötesplats där vi kan följa den mänskliga viljan att skapa gemensam mening – ett offentligt rum. 

Ett sådant rum måste för det första vara tillgängligt. I verkligheten har dock olika människor olika 

stora möjligheter att delta i meningsskapandet i det offentliga. Det kan exempelvis bero på 

språkspecifika kunskaper och egenskaper som gör att vissa inkluderas i medan andra exkluderas 

från de samtal som förs på den scen för meningsskapande som det offentliga skulle kunna utgöra. 

Tillgängligheten kan också bero på de uppfattningar, normer, värderingar, myter etcetera om olika 

människor som språket bär med sig och som skapar strukturer för vilka som får tala, vilka som blir 

hörda och vilka som blir sedda. Resonemanget ovan om benämningen zigenare är ett exempel på 

detta. Det offentliga rummets tillgänglighet består därför av en mycket svår och komplex 

problematik som behandlas akademiskt på en mängd sätt, exempelvis inom sociolingvistiken och 

 Dessa begränsningar eller brister utgör den huvudsakliga anledningen till behovet att bredda ämnet. 16

(Rosengren, ”Retorik, retorikvetenskap och social mening”, s. 227-228.)

 Mats Rosengren, ”Social mening – en retorisk fråga”, Rhetorica Scandinavica, nr. 65, 2013, s. 23.17

 Dock paradoxal om frågan uppfattas i kvantitativ bemärkelse. Jag menar att vi alltid är involverade i 18

meningsskapande oavsett om vi vill det eller ej, oavsett om vi vet det eller ej. Detta påpekar också 
Rosengren (Rosengren, ”Retorik, retorikvetenskap och social mening”, s. 241). Frågan ska därför uppfattas i 
kvalitativ bemärkelse. Se det fortsatta resonemanget.
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inom teorier med normkritiska perspektiv.  För det andra menar jag att det krävs en praktisk 19

förmåga att handla och agera i det offentliga rummet. Vad som är möjligt och vad som är omöjligt 

att säga, tänka och göra beror på exempelvis traditioner och vanor inom offentligheten, på tal- och 

handlingskulturer som vuxit fram i offentligheten och på uttalade och outtalade regler som de som 

vill in i det offentliga rummet måste förhålla sig till. Vad jag talar om är det vi inom retoriken kallar 

doxa. Doxa kan alltså ses som det vi rör oss i när vi agerar i det offentliga. Dessutom menar jag att 

de viktigaste frågorna som vi förhandlar om – eller skulle kunna förhandla om – i detta offentliga 

rum för det första är frågor som i någon mån rör oss alla och för det andra är frågor som handlar om 

hur det offentliga rummet ska se ut och utvecklas. Sådana frågor kallar jag för gemensamma frågor. 

Ett exempel på en sådan är den i dag väldiskuterade frågan om jämlikhet – den rör oss alla och de 

förändringar som sker utifrån diskussioner om den kommer att påverka det offentliga rummets 

utformning. En sådan möjlig förändring är exempelvis bättre tillgänglighet för rullstolsburna i den 

fysiska miljön.  Att diskutera vad jämlikhet och ojämlikhet är, var gränserna mellan dem går, på 20

vilka sätt vi kan göra samhället mer jämlikt och vilka effekter en ökad eller minskad jämlikhet 

skulle ge innebär ett tänjande, åtdragande och omdragande av de gränslinjer och band som bygger 

upp det gemensammas struktur. Min hypotes är således att en stor del av aktiviteten i det offentliga 

– om inte all aktivitet – är förhandlingar i, med och om doxa; doxa utgör de strukturer vi förhandlar 

i, de medel vi förhandlar med och de frågor vi förhandlar om. När vi exempelvis diskuterar frågan 

om jämlikhet kan vi för det första varken undgå att ta hänsyn till existerande uppfattningar och 

attityder eller till våra olika möjligheter att tala beroende på vilka sociala grupper vi anses tillhöra. 

Vi befinner oss således alltid i vissa strukturer. För det andra kommer vi med nödvändighet att utgå 

från och använda de förståelser och begrepp för jämlikhet som finns i dag. Vi kommer med andra 

ord att förhandla med hjälp av dessa begrepp och de olika betydelser begreppen har för oss. För det 

tredje är det just dessa uppfattningar, attityder, förståelser och begrepp vi omformar och förändrar 

genom själva diskussionen. På dessa sätt är aktiviteten i det offentliga en förhandling i, med och om 

doxa. Jag menar att vi, för att vi ska kunna ta det gemensamma på allvar, behöver beskriva den 

förmåga som krävs av den medborgare som är eller vill vara delaktig i det gemensamma 

meningsskapandet och att retorikvetenskapen, och kanske i ännu högre grad den filosofisk-retoriska 

 Jag tänker på sociolingvistiska undersökningar som försöker se samband mellan språk och exempelvis 19

social bakgrund och på normkritiska ansatser som exempelvis Sara Ahmeds teorier om vithet (Ahmed, Sara, 
Vithetens hegemoni, Tankekraft, Hägersten, 2011).

 Exemplet fungerar också som ett exempel på hur meningsskapande involverar bland annat byggnader 20

och den fysiska miljön – genom att göra affärer, torg, myndigheter etcetera tillgängliga för alla eller 
otillgängliga för vissa skapar vi olika sociala meningar.
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antropologin, kan bidra till att denna förmåga blir synlig och därmed möjlig att tillägna sig. 

Eftersom förmågan handlar om hur vi som demokratiska medborgare tillsammans skapar mening 

och betydelse kallar jag den för medborgerlig kompetens. Syftet med uppsatsen är därför att 

undersöka denna kompetens genom att ta på allvar retorikens politiska potential. Det innebär att jag 

samtidigt som jag undersöker vad medborgerlig kompetens är undersöker vad retoriken som 

konsten att handla politiskt är. För att lyckas med detta tänka jag besvara följande tre frågor:  

• på vilka sätt kan retoriken vara konsten att handla politiskt,  

• hur kan vi beskriva den medborgerliga kompetens som en sådan retorik syftar till och 

• vad är karaktäriserande för en retorik definierad på det viset?  

Jag vill med andra ord se hur vi kan förstå politiskt handlande ur retoriska perspektiv och retorik ur 

politiska perspektiv. Den första frågan beskriver riktningen för hela uppsatsen och jag besvarar 

denna fråga både implicit och explicit genom hela texten. Det leder fram till att jag kan besvara den 

andra frågan i avsnitt 6.5: Den retoriska förmågan till medborgerlig kompetens. Den tredje och sista 

frågan besvarar jag i det avslutande kapitlet Retorik – konsten att handla politiskt som utgör en 

sammanfattning av uppsatsen och en diskussion i vilken jag bland annat återvänder till det jag har 

diskuterat ovan, nämligen retorikens roll i samtiden, dess definition och dess räckvidd. 

3. Metod, material och avgränsning 

De tänkare jag kommer att vända mig till i denna uppsats diskuterar alla någon aspekt av 

medborgerlig kompetens. De angriper dock detta ämne från olika håll, med hjälp av olika begrepp 

och ur olika perspektiv. Genom att beakta en rad sådana perspektiv kommer jag att undersöka vad 

retorik, politik och medborgerlig kompetens kan innebära för oss i dag. Därmed kommer jag att 

anlägga ett onomasiologiskt tillvägagångssätt. Det innebär att jag kommer att försöka studera olika 

uttryck för mina undersökningsobjekt för att kunna dra egna slutsatser. Jag uppfattar att ett sådant 

tillvägagångssätt är i samklang med en doxologisk syn på meningsskapande – ju fler perspektiv vi 

intar när vi undersöker en fråga desto mer kan vi förstå om den. 

I den text som följer kommer jag att ta spjärn mot idéer och teorier om människan som social 

varelse, om människan som politisk varelse och om politik och offentlighet samt om doxa. 

Dialogfilosofen Martin Buber kommer att utgöra språngbräda för förståelsen av människan som en 

relationssökande varelse – en varelse i ett aldrig sinande behov av kontakt och relation med andra. 

Jag kommer att använda den politiska filosofen Hannah Arendt för att fördjupa de buberska 
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resonemangen om människan och med hjälp av henne beskriva människan som en politiskt 

handlande varelse – en varelse med ett aldrig sinande behov av att skapa gemensam mening. Med 

hjälp av Arendt kommer jag också att lägga grunden för den syn på politik som jag antar i 

uppsatsen. Jag kommer att vända mig till den franske politiske filosofen Cornelius Castoriadis för 

att problematisera och fördjupa denna syn på politik och på människan som politisk varelse. När det 

gäller doxa lutar jag mig mot den protagoreiska traditionen som jag fördjupar med hjälp av Ruth 

Amossy, Mats Rosengren och Maria Wolrath Söderberg. Med hjälp av dessa tänkare kommer jag att 

göra antaganden, dra slutsatser, pröva idéer tillsammans med varandra, ställa tankar mot varandra 

och dra nya slutsatser för att säga något om retorik, politik och medborgerlig kompetens och om oss 

som meningsskapande människor. Jag ansluter mig genom detta tillvägagångssätt till den 

doxologiska humanistiska filosofi som Rosengren beskriver som ”en verksamhet som med hjälp av 

olika tekniker (eftertanke, samtal, läsning såväl som begreppsanalys, argumentationsanalys, 

texttolkning etc) […] försöker tänka igenom vår situation som människor i ett visst samhälle, vid en 

viss tid”.  Enligt Rosengren var det Michel de Montaigne som med sina essayer om sin samtid 21

skapade och banade väg för denna människocentrerade, undersökande och prövande filosofi som i 

min menig ryms inom det som Rosengren kallar för den filosofisk-retoriska antropologin. Det är 

också med inspiration från Montaignes essayer jag skriver denna text.  22

Bristerna i det förhållningssätt till traditionell humanistisk vetenskap (och normalt 

uppsatsskrivande inom ämnet retorik) som denna metod innebär är kanske uppenbara (risken att bli 

allt för spekulativ, risken att endast säga sådant som redan är sagt,  risken att se saker inte för att de 23

finns där utan på grund av viljan att se dem, risken att dra alltför långtgående slutsatser och så 

vidare) och för att undvika de fällor som jag genom mina val oundvikligen lägger ut framför mig 

tänker jag låta mig inspireras av en av de mest framstående tänkarna under den senare delen av 

1900-talet, nämligen Michel Foucault.  Det handlar om att inta vissa hållningar i det vetenskapliga 24

förfarandet. I Michel Foucault lyfter Sara Mills fram ett antal sådana hållningar som hon har 

extraherat ur Foucaults arbeten.  Några av dem vill jag fasta på. För det första ska forskaren inta en 25

 Mats Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet – doxologiska essäer Rhetor, Åstorp, 21

2006, s. 114.

 Märk väl: jag är inspirerad men ämnar inte skriva en essä à la Montaigne. 22

 Risken att säga sådant som andra redan har sagt är förstås överhängande. Min avsikt är ändå att i 23

uppsatsen säga saker ur perspektiv som innebär nya insikter.

 Rosengren talar också om Foucault som en av dem som har berett vägen för den filosofisk-retoriska 24

antropologin (Rosengren, ”Social mening – en retorisk fråga”, s. 11).

 Sara Mills, Michel Foucault, Routledge, London, 2003, s. 111-116.25
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skepticism som innebär att han (det vill säga jag) är försiktig med hur han använder ord, undviker 

att ta saker och ting för givna, undviker ”sanningar” (som kan rymmas i exempelvis dikotomier) 

och dessutom att han inte drar förhastade slutsatser. Förutom detta innebär skepticismen att 

forskaren är kritisk mot sin egen position vilket innebär att han öppet visar sina perspektiv och 

erfarenheter och vågar ifrågasätta dem. För det andra ska forskaren inta en nyfikenhet att ta reda på 

hur olika faktorer samverkar. Sällan styrs ett förlopp av enskilda händelser och forskaren bör därför 

inte nöja sig med enkla svar utan leta vidare för att upptäcka kopplingar och strategier som kan 

beskriva hur saker och ting hänger ihop. Med andra ord ska forskaren inte leta efter en orsak utan 

flera. Slutligen ska forskaren inta en ödmjukhet som innebär att han undviker att övergeneralisera, 

det vill säga undviker att dra för långtgående slutsatser av sina resultat. Detta innebär dock inte att 

han inte kan säga något alls, men han ska vara medveten om att hans resultat snarare utgör 

indikationer och perspektiv än sanningar. 

Min förhoppning är att de av Foucault inspirerade inställningarna till det vetenskapliga 

förfarandet ska hjälpa mig att navigera på ett vetenskapligt sätt genom det landskap som breder ut 

sig nedan. Som synes har jag redan intagit vissa av dessa hållningar, exempelvis genom mitt försök 

att från flera håll argumentera för den syn på retorik jag vill göra gällande. 

Under arbetes gång kommer jag att låta en vad jag menar är en gemensam fråga löpa med som en 

tråd i textväven.  Jag hoppas på det sättet kunna konkretisera mina resonemang och koppla dem till 26

den nutida svenska offentligheten. Frågan rör den svenska grundskolan och kretsar kring de 

problem som under de senaste åren har blivit alltmer allvarliga för skolan. Såväl politiker, 

pedagoger och forskare som elever, föräldrar och andra har en åsikt om skolan och de beslut som 

fattas kommer att påverka vårt och framtidens samhälle. I denna bemärkelse är skolan en gemensam 

fråga. Dessutom är frågan relevant för just denna uppsats med tanke på att den svenska 

grundskolans uppdrag är att utbilda och fostra ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare”,  det vill säga politiskt handlande varelser. 27

 Jämför min definition av gemensamma frågor i upptakten ovan. 26

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s. 9. 27

Tillgänglig på nätet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575, senast besökt 2015-05-31.
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4. Människan och politiken 

I detta kapitel ska jag visa på vilket sätt jag menar att människan är en politisk varelse. Först 

kommer jag att diskutera människans vilja att skapa gemensam mening och fundera på vilka 

specifikt mänskliga behov skapandet av sådan mening fyller. Därefter kommer jag att visa hur 

politiskt handlande kan förstås som denna meningsskapande aktivitet. Det kommer att visa sig att 

politik måste förstås som något annat än det vi vanligtvis lägger i ordet. Slutligen kommer jag i 

detta kapitel att diskutera vilket slags samhälle som kan möjliggöras om människan får vara en 

relationssökande varelse som handlar politiskt.  

4.1. Den relationssökande varelsen 

Oavsett ursprunget till människans kollektiva sidor kan vi sluta oss till att hon alltid är involverad i 

meningsskapande tillsammans med andra. Språkanvändningen är antagligen den mest uppenbara 

realiseringen av detta, men språket är inte det enda, och kanske inte heller det främsta, medlet för att 

skapa mening tillsammans med andra. Enligt den österrikiske filosofen Martin Buber påbörjar vi 

meningsskapandet redan innan vi har tillägnat oss de språkliga koderna. Han menar att vi föds med 

en längtan efter att ingå i relation och han kallar denna inneboende suktan efter andra för det 

medfödda Duet.  Buber anser att barnets Jag inte kan uppstå – eller träda fram – förrän barnet har 28

sett och förstått Duet. Det är med andra ord genom att skilja andra från sig själv som barnet förstår 

att det är en egen individ med en identitet. Utvecklingen av Jaget sker nämligen genom de relationer 

vi upprättar med andra: 

Utvecklingen av barnets själ hänger oupplösligen samman med en längtan efter ett Du – med 
hur denna längtan uppfylls och gäckas – med det lekfulla i dess experimenterande och det 
tragiska allvaret i dess rådvillhet.  29

För Buber handlar skapandet av identiteten om att träda ut ur det oklara och diffusa och in i något 

större där den mänskliga varelsen framträder som en helhet. Liksom den kroppsliga individen träder 

ut ur mörkret och in i den fysiska världen när den föds, träder själen, när den skapar sin identitet, ut 

ur tingvärlden och in i relationernas värld. Men det handlar inte om att träda in i relation och 

slutgiltigt finna sig själv, det handlar i stället om att glida in i och ut ur relationer. Det är nämligen 

 Martin Buber, Jag och Du, 2. uppl., Dualis, Ludvika, 1994, s. 39.28

 Buber, Jag och Du, s. 39-40.29
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först när vi låter Duet bli ett Det – när vi lämnar relationernas värld och träder in i tingens värld – 

som vi kan skaffa oss erfarenhet av världen. Men för att denna erfarenhet ska bli meningsfull 

behöver vi åter träda in i relationernas värld. Buber anser således att människans lott är att ständigt 

glida in i och ut ur relation: 

Detet är den eviga puppan, Duet den eviga fjärilen. De är emellertid tillstånd, som inte alltid 
avlöser varandra på ett klart sätt, utan ofta i ett djupt kluvet och samtidigt oklart sammanflätat 
skeende [– detta] är vårt ödes upphöjda tragik.  30

Buber verkar därmed anse att en människans identitet aldrig blir ”färdig”. Snarare antyder han att 

vår inneboende strävan efter att ingå i relation innebär att identitetsskapande är ett ständigt 

pågående livsprojekt för vilket detta märkliga växelspel mellan tingvärld och relationsvärld är 

avgörande. Uppfattningen att man aldrig blir ”färdig” med sin identitet utan att den är någonting 

man hela tiden skapar på nytt och omformar kan sägas höra till ett socialkonstruktivistiskt synsätt. 

Exempelvis menar språkforskaren Roz Ivanič att identitet bör förstås som en pågående process av 

identifierande. Det innebär att vi, när vi är i samvaro med andra, ständigt påverkar bilden av oss 

själva genom att tala och handla på olika sätt. Dessutom kommer vi enligt Ivanič, göra detta på 

olika sätt beroende på vilka kommunikationsmedel vi använder och vilka människor som är 

närvarande. Hon påstår därför att varje persons identitet egentligen består av en uppsättning olika, 

men kanske snarlika, identiteter.  Den poäng som är viktig att understryka här är det aktiva 31

handlande som identitetskapande innebär. Jag menar, utifrån resonemangen ovan om Ivanič och 

Buber, att vi ständigt utför ett arbete med relationer och att detta arbete utförs genom alla de sätt på 

vilka vi interagerar med andra människor. I första hand handlar arbetet om vilka vi är och vilka vi 

vill vara (i förhållande till andra). I grund och botten handlar det således om att skapa mening 

tillsammans med andra genom att bli bekräftad och genom att bekräfta andra.  32

I Martin Buber och dialogens väsen tolkar Mona Vincent Bubers tankar om människan som att 

hon – människan – skapar sin förståelse om sig själv och om sin omvärld genom den andre och att 

 Buber, Jag och Du, s. 26, 25.30

 Roz Ivanič, ”Language, Learning and Identification”, i: Language, Culture and Identity in Applied 31

linguistics. University of Bristol: British Association for Applied Linguistics in association with Equinox Pub., 
London, 2006. 

 Ytterligare ett argument för att identitetsskapande innebär ett arbete med relationer är kopplingen 32

mellan identitet och ethos. Ethos är, liksom begreppet identitet så som jag har beskrivit det här, något som 
skapas (åtminstone bland annat) genom talarens sätt att tala och handla och som publiken skänker talaren i 
stunden; förtroendet för talaren ligger hos publiken och är inte en egenskap hos talaren även om 
förtroendet aldrig kan frigöras från talaren. Se också avsnitt 6.4.
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det är mellan människor som kunskap växer och mening skapas.  Meningsskapande och 33

identitetsskapande står med andra ord i nära relation till varandra och en möjlig tolkning är att de 

två är samma sak, eller två sidor av samma mynt. Vi kan acceptera den tolkningen genom en syntes 

av de två resonemang jag har fört ovan: för det första att mening skapas i relation med andra 

människor, för det andra att identitetsskapande innebär ett arbete med relationer. Meningsskapande i 

stort kan därmed sägas handla om att tillsammans berätta vilka vi är, om att skapa vår historia och 

om att beskriva och skriva om relationerna mellan oss.  

Om vi antar att det är ett mänskligt behov att skapa mening kan vi således acceptera Bubers 

påstående att det är ett mänskligt behov att ingå i relation med andra människor.  

4.2. Den politiska varelsen 

Hannah Arendt, liksom Buber, intresserar sig för våra mänskliga behov och förutsättningar för en 

meningsfull tillvaro. Men Bubers poäng om villkoren för att vara en mänsklig individ fungerar 

snarare som en utgångspunkt för Arendt när hon diskuterar villkoren för det kollektiva och det 

offentliga. Därför är det inte relationer mellan individer hon lyfter fram utan det som enligt henne 

bygger upp mänskliga samhällen, nämligen politiskt handlande (för vilket relationer mellan 

individer förvisso är centralt).  

Arendts teorier utgör en kritik mot samhället. Hon växte upp med en politiskt intresserad mamma 

och blev som tänkare, på grund av sitt engagemang i judisk politik, utsatt och förföljd.  Som så 34

många andra är alltså Arendt präglad av skeenden i sin samtid men jag menar att hennes tänkande är 

högst relevant för oss i dag. Hon ifrågasätter den riktning i vilken samhällsutvecklingen går och 

hennes idéer om politik, offentlighet och handlande är ett förslag på hur vi måste agera för att 

förändra utvecklingen och skapa ett bättre samhälle. Arendt menar att vi lever i konsumtions- och 

underhållningssamhällen och att det hindrar oss från att ta det gemensamma på allvar. Den 

beskrivning av offentlighet och politiskt handlande som jag gör nedan utifrån Arendts idéer är alltså 

inte en beskrivning av en reell verklighet utan ett försök att se vad som är möjligt och nödvändigt 

att åstadkomma för att skapa ett demokratiskt och gemensamt samhälle.  

 Mona Vincet, ”Martin Buber och dialogens väsen”, i: Dialoger 1, Kungliga Dramatiska teatern, 33

Stockholm, 1986, s. 58-59.

 Ulrika Björk, Anders Burman, Konsten att handla – konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska, Axl 34

Books, Stockholm, 2013, s. 9-11.
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Hos Arendt finns en rörelse mellan det privata och det offentliga (en rörelse som i vissa 

avseenden påminner om den rörelse Buber beskriver mellan tingvärld och relationsvärld). Som 

människor behöver vi båda dessa. Det privata livet – som här alltså ställs i relation till det offentliga 

och inte i motsättning till arbetslivet – är enligt Arendt inte tillräckligt. Att endast föra ett privat liv 

innebär i själva verket att vara berövad vissa väsentliga mänskliga ting:  

att vara berövad den verklighet som uppstår genom att ses och höras, att vara berövad en 
’objektiv’, d.v.s. föremålslig relation till andra – vilken endast kan uppstå där människor på en 
gång är skilda från och förbundna med varandra genom en gemensam tingvärld – och slutligen 
att vara berövad möjligheten att prestera något som är mer beständigt än livet.  35

Ett offentligt liv fyller därmed tre för människan livsviktiga villkor. För det första utgör det 

offentliga en möjlighet att ingå en särskild relation med andra – en relation som innebär en 

möjlighet att uppträda som en individ inför andra. I likhet med Buber, som ju menar att ett Du är 

nödvändigt för att ett Jag ska kunna träda fram, anser Arendt att denna typ av relation med andra 

bekräftar vår existens som människor: ”Närvaron av andra som ser vad vi ser och hör vad vi hör 

försäkrar oss om världens och vår egen realitet”.  Men det handlar inte om att blott bli bekräftad 36

som människa – det kan man i viss bemärkelse bli även i det privata – utan om att som människa 

bekräfta och ta på allvar det gemensamma. Enligt Arendt är det i det gemensamma vi ser varandra. 

För det andra utgör det offentliga en möjlighet att skapa en gemensam värld – ett rum som utgör 

det utrymme inom vilket allt som sker mellan människor visar sig. ”Att leva tillsammans i världen”, 

skriver Arendt, ”innebär väsentligen att det finns en värld av ting mellan dem som gemensamt bebor 

den, i precis samma mening som det står ett bord mellan dem som sitter kring det. Liksom varje 

Mellan förbinder och skiljer världen dem för vilka den är gemensam”.  Det är alltså inte fråga om 37

en fysisk värld – som arbetsplatsen eller torget – utan snarare om en struktur som uppstår mellan 

oss som delar världen och som påbjuder vissa sätt att handla och agera. I förordet till Människans 

villkor. Vita activa kallar Joachim Israel, som har översatt boken, detta offentliga rum för ett 

relationssystem. Han menar att det sätter upp ramar för vad som är möjligt att göra i offentligheten 

och att det därigenom gör ett ”samhälleligt liv möjligt”.  Arendt själv uttrycker denna 38

strukturerande egenskap hos det offentliga som att det offentliga rummet ”får människor att 

 Hannah Arendt, Människans villkor. Vita activa, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 2013[1958] s. 91.35

 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s. 82.36

 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s. 85.37

 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s. 21-22.38
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församlas och [samtidigt förhindrar] att de så att säga faller in i varandra”.  Det objektiva ligger i 39

insikten att denna värld tillhör oss alla och att den är objektiv i det avseendet endast om vi tillåter 

den att vara det. Det offentliga kräver således allas önskan om allas deltagande. Arendt understryker 

detta och menar att den gemensamma världen ”försvinner när den endast ses ur en aspekt” och att 

den ”över huvud taget endast [existerar] i en mångfald perspektiv”.  När vi handlar i det offentliga 40

rummet styrs vi visserligen av vår subjektiva utgångspunkt men våra handlingar uppkommer också 

”ur det faktum att världen i sig är objektivt given, något gemensamt för alla som lever i den”.  41

För det tredje utgör det offentliga en möjlighet att skapa sådant som är mer beständigt än livet, 

sådant som överskrider oss. Det offentliga rum som fyller den funktion jag har diskuterat ovan – det 

vill säga att församla oss, att förbinda och skilja oss – är enligt Arendt i själva verket beroende av 

varaktighet.  Det offentliga rummet måste vara något som överlever oss och på så vis ger livet 42

självt, inte bara de nu levandes, mening. En sådan varaktighet kan skapas exempelvis genom 

konstföremål och i det fallet är ”konstnären […] den som framställer de föremål som varje 

civilisation lämnar efter sig såsom kvintessensen av den anda som besjälade det, ett bestående 

vittnesbörd av denna anda”.  Kulturen och kulturella eller konstnärliga föremål, om de har 43

förmågan att sträcka ut sig genom tiden, är högst relevanta för vad vi människor gör i det offentliga 

rummet. Arendt menar att människan som kulturellt djur, cultura animi, gav upphov till en 

humanism för vilkas anhängare ”varken vetenskapsmannens bekräftade fakta, filosofens sanning 

eller konstnärens skönhet [kunde] vara absoluta”.  I stället för att veta med säkerhet hade 44

humanisten skaffat sig en förmåga att bedöma och välja – en förmåga som enligt Arendt är central 

för den som betraktar konst. Denna förmåga (Arendt talar om frónēsis) är enligt Arendt det främsta 

verktyget för den handlande människan i det offentliga rummet. 

Ett offentligt rum i Arendts bemärkelse är alltså ett rum som fyller tre viktiga funktioner. För det 

första tillåter offentligheten oss att träda fram inför, synas och höras av andra människor. Det 

innebär att vi själva och världen blir verkliga. För det andra kan vi när vi träder fram inför varandra 

i offentligheten skapa en gemensam värld som tillhör oss alla. För det tredje tillåter rummet oss att 

 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s. 85.  39

Jämför Isokrates citat på s. 3. Se också avsnitt 6.2. nedan.

 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s. 91.40

 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 236.41

 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s. 87.42

 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 214-215.43

 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 239.44
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överskrida det biologiska livet genom att ting och handlingar kan bevaras i den gemensamma 

världen och på det viset kan själva samhällsinstitutionen fyllas med mening. Detta är vad Arendt 

menar med politiskt handlande – ett handlande som skapar en länk mellan den enskilda privata 

individen och det gemensamma offentliga kollektivet.  Politiskt handlande är därmed en 45

alltigenom meningsskapande aktivitet.  

En sådan gemensam offentlighet och sådant politiskt handlande krävs för att det ska kunna ske 

något förvärldsligande, för att vi ska kunna skapa världen. Men den värld vi lever i i dag är inte 

oförgänglig som under antiken, utan förgänglig, menar Arendt. Vi har ingen beständig gemensam 

värld; vi har ett samhälle som är till för samhället självt, inte för människorna.   46

För att förbinda den enskildes liv med denna livsprocess i det stora [upprätthållandet av 
mänskligt liv på jorden] krävs sannerligen ingen specifik mänsklig förmåga: den enskildes liv är 
infogat i artens genom arbetet, som sörjer för upprätthållandet av ens eget och familjens liv.  47

I dag behöver vi, så som jag tolkar Arendt, bara se till att försörja oss så att vi har råd att konsumera 

och underhålla oss själva. Passivitet, snarare än handling är den nya tidens dygd. Arendt menar 

visserligen att människan fortsätter att ”göra, tillverka, fabricera och skapa värld” men att ”dessa 

tillverkande förmågor [obestridligen begränsar sig] i allt högre grad till konstnärliga begåvningar, 

vilket har till följd att de egentliga världsorienterade erfarenheterna mer och mer försvinner bortom 

horisonten för den genomsnittliga mänskliga existensen”. Det vi andra – vi utan möjlighet att 

tillskansa oss sådana begåvningar – har kvar att göra är att rätta oss i leden. Det är som om ”den 

enskildes liv fullständigt spolats bort i livsprocessens ström på artnivå” och att individens ”enda 

återstående aktiva beslut” är att ”släppa taget om sig själv” så att hon ”fungerar desto bättre och mer 

friktionsfritt” i samhället och för samhällets skull. Ur Arendts perspektiv är det således ett mänskligt 

villkor att handla politiskt. Detta är också det gemensamma i hennes mening och en förutsättning 

som hon nämner för ett sådant handlande är förmågan att kunna välja och bedöma.  48

 Politiskt handlande ska alltså inte förstås som den politik som de svenska politikerna sysslar med. Jag 45

kommer att utveckla dessa resonemang nedan. 

 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s. 409.46

 Arendt, Människans villkor. Vita activa, s. 409. Samtliga citat i följande stycke från s. 411-412.47

 Denna förmåga är enligt Arendt det som på grekiska heter frónēsis. Jag utvecklar detta senare.48
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4.3. De demokratiska villkoren 

Med resonemangen ovan om den relationssökande varelsen och den politiska varelsen underströk 

jag människans kollektiva sidor. Jag påstod att vi för att vara människor måste handla politiskt 

tillsammans med andra. Det innebär att politik ska förstås inte som den typ av aktivitet som våra 

politiker sysslar med utan en aktivitet genom vilken vi som människor skapar oss själva såväl som 

vår gemensamma värld. Jag menar att det är med en retorisk kompetens vi gör detta; min hypotes är 

som sagt att politiskt handlande är förhandling i, med och om doxa. Men denna kompetens är inte 

lättfångad och därför ska jag, innan jag ger mig i kast med att undersöka hur doxaförhandling kan 

gå till, noggrannare studera vad politik kan vara och vilka slags samhällen den retoriska 

kompetensen bör syfta till. 

I sitt förslag till vidgning av retorikvetenskapen vänder sig Mats Rosengren till två filosofer vars 

teorier om meningsskapande han menar kan komplettera den retoriska begreppsapparaten så att 

retoriken kan omfatta meningsskapande i den bredare bemärkelse som jag diskuterade i upptakten. 

Den första är Ernst Cassirer vars begrepp symbolisk form Rosengren menar kan hjälpa oss att tala 

om doxa på ett sätt som bättre ger uttryck för den komplexitet som doxa innebär. Till exempel 

hjälper symbolisk form oss att se doxa inte som strukturer utan som ”ständigt pågående processer av 

strukturerande”.  Den andra är Cornelius Castoriadis vars begrepp socialt imaginära betydelser 49

och magma kan berika vår förståelse för topoi.  Till exempel hjälper socialt imaginära betydelser 50

oss att inse att vi själva har skapat våra topos och att vi därmed är ansvariga för hur de strukturerar 

vår värld.  Båda dessa herrar kan i dessa avseenden vara intressanta även för mig i denna uppsats – 51

att se doxa som strukturerande stämmer överens med min idé att meningsskapande i allmänhet och 

identitetsskapande i synnerhet kan beskrivas som ett pågående arbete med relationer (se ovan); att 

se topos som socialt imaginära betydelser stämmer överens med hypotesen att det är i, med och om 

doxa som förhandlingen i det gemensamma sker och handlar.  I denna uppsats kommer jag dock 52

inte att behandla Cassirer utan fokusera på Castoriadis eftersom han så tydligt rör sig över de 

marker där retorik och politik möts. Castoriadis arbeten samlas under vad som kallas 

 Rosengren, ”Retorik, retorikvetenskap och social mening”, s. 235.49

 Jag använder nedan topos i både singularis och pluralis som en försvenskning av det grekiska topos (i 50

enlighet med Wolrath Söderberg (2013) som har diskuterat saken med Svenska språknämnden). Mer nedan 
om hur doxa och topos hänger samman.

 Eller mer korrekt: hur vi strukturerar vår värld med dem. Att vi själva skapar och strukturerar vår värld är en 51

återkommande poäng hos Castoriadis som inte tar sig uttryck endast genom begreppet socialt imaginära 
betydelser.

 En förutsättning för detta är att vi har accepterat att doxa består av topos, något som jag visar nedan.52
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autonomiprojektet. Det projektet syftar till ett samhälle i vilket medborgarna har tagit tillbaka 

makten från politikerna och därmed blivit politiskt handlande varelser. Av den anledningen är 

Castoriadis tankar mycket relevanta i denna uppsats.  

Ordet autonomi är bildat av grekiskans auto och nomos som betyder ’själv’ respektive ’lag’, 

’norm’, ’vana’. Castoriadis använder begreppet för att tala om ett samhälle i vilket individerna inser 

att det är de själva som sätter sina egna lagar och skapar sina egna normer. Det är dock något mer än 

att blott konstatera att de lagar vi har har vi (de som kom före oss) en gång satt – det räcker inte att 

fråga om en viss lag är rättvis, i stället måste vi ställa frågorna vad krävs det hos en lag för att den 

ska vara rättvis och vad är rättvisa.  Castoriadis kallar denna typ av frågor för genuina frågor och 53

att ställa sådana hör till vad Castoriadis kallar la politique – ”en kollektiv aktivitet vars intresse är 

själva samhällsinstitutionen”  och som rör allt i samhället som har med det gemensamma att göra.  54 55

Det handlar om att ställa frågor som rycker undan den mark under våra fötter som genom vanor, 

upprepningar och traditioner har stampats hård. Le politique å andra sidan är politik i snäv 

bemärkelse och involverar de politiskt maktrelaterande dimensionerna i ett samhälle – de olika 

slags politiska system som institueras i varje samhälle.  Ett autonomt samhälle är enligt Castoriadis 56

ett samhälle i vilket individerna är politiska i den bredare bemärkelsen.  57

Alternativet till autonomi är heteronomi. Hetero betyder ’annan’ och i ett heteronomt samhälle 

accepterar medborgarna, medvetet eller omedvetet, att samhällets strukturerande principer ligger 

bortom dem själva – individerna har så att säga abdikerat från makten att skapa och bestämma.  58

Gud (den kristna eller andra allsmäktiga gudar) och Platons idévärld kan ses som exempel på 

sådana krafter som ligger bortom oss själva men som ändå kan diktera villkoren för hur vi ska 

leva.  I dag har vi enligt Castoriadis lämnat ifrån oss makten till förmån för en allt starkare 59

 Castoriadis, ”The Greek Polis and the Creation of Democracy”, s. 272.53

 Castoriadis, ”The Greek Polis and the Creation of Democracy”, s. 272 (min översättning).54

 Suzi Adams, ”Autonomy”, i Suzi Adams (red), Cornelius Castoriadis – Key Concepts, Bloomsbury 55

Publishing, 2014, s. 8.

 Castoriadis, A Society Adrift: interviews and debates, 1974-1997, Fordham University Press, New York, 56

2010, s. 216-217

 Skillnaden mellan la politique och le politique påminner om men kan inte likställas med den uppdelning 57

mellan politiken och det politiska Chantal Mouffe gör i boken Om det politiska (Tankekraft, Hägersten, 
2008). Se Ingerid S. Straume, ”Democracy, Education and the Need for Politics”, Springer Science+Business 
Media Dordrecht, 2015.

 Karl E. Smith, ”Heteronomy”, i Suzi Adams (red), Cornelius Castoriadis – Key Concepts, Bloomsbury 58

Publishing, 2014, s. 16.

 Se kapitel 5. om doxa nedan.59
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rationalitet som döljer sig i produktionsprocessen – en tanke som alltså inte är helt olik Arendts. Vi 

utbildas för att producera och hantera teknologier men frågorna vad vi producerar och varför har vi 

inget att säga något om. Därmed har vi abdikerat från vårt politiska ansvar.  Enligt Castoriadis har 60

det två gånger funnits (åtminstone delvis) autonoma samhällen. Första gången var i Grekland då 

demokratin växte fram, andra gången i Europa mellan cirka 1750 och 1950. Castoriadis kallar 

denna period i Europa för den kritiska epoken – institutionaliserade politiska former ifrågasattes, 

nya skapades, ordningen mellan könen ifrågasattes, filosofin bröt med teologin.  Det är detta 61

kritiska ifrågasättande som utgör det autonoma. Vid cirka 1950 avtog den kritiska inställningen 

vilket enligt Castoriadis gjorde att kapitalismen fick fritt spelrum. Ur den föddes den rationalitet 

som vi alla – mer eller mindre, medvetet eller omedvetet, med vilja eller motvilja – är anhängare av. 

Dagens samhälle kan, med Castoriadis ord, beskrivas som att medborgarna är drabbade av en 

kollektiv amnesi  som visar sig genom att kritik framförs varken när det gäller den representativa 62

demokratin (det vill säga vår form av le politique) eller när det gäller den rationalitet som 

kapitalismen ligger till grund för.  Vad som behövs för att lägga om samhällsutvecklingens kurs är 63

en genuin kritisk anda som endast kan finnas i och genom upprättandet av en distans till det som 
finns, vilket innebär en erövring av en åsikt som ligger bortom det givna. Därför innebär en 
sådan anda skapelse. Därmed kan vi kalla den nuvarande tidsperioden för a retreat into 
conformism – en konformism som realiseras när hundratals miljoner människor genom sina 
teveapparater dagligen absorberar samma meningslöshet.  64

Vi måste, för att förändra samhället, sluta att reproducera det som redan är givet. Det är inte 

omöjligt säger Castoriadis: det autonoma samhället är ingen utopi. Det kan uppnås och dess möjliga 

mål är det verkligt demokratiska samhälle i vilket samtliga medborgare har jämlika möjligheter att 

delta i att stifta lagar, leda, döma – det vill säga jämlika villkor att instituera samhället. Den princip 

demokratin vilar på, att majoriteten bestämmer, kan legitimeras endast om alla medborgare ges lika 

stort värde. Det är dock Castoriadis obevekliga hållning att de flesta av oss inte lever i sådana 

samhällen i dag.  Det visar sig exempelvis i ett samhälles utbildningssystem. Castoriadis menar att 65

 Smith, ”Heteronomy”, s. 19-20.60

 Castoriadis, World in Fragments, 1997, s. 37. 61

 Jämför Arendt ovan som talar om en utbredd passivitet.62

 Castoriadis, World in Fragments, s. 40.63

 Castoriadis, World in Fragments, s. 42. Min översättning och mina kursiveringar.64

 Castoriadis, A Society Adrift: interviews and debates, 1974-1997, 2010, s. 3-4.65
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ett samhälles paideia är avgörande för dess autonomi.  Jag ska återkomma till detta men först ska 66

jag diskutera en svårighet med den svenska grundskolan som jag tror att Castoriadis skulle säga 

hindrar oss från att bli autonoma. 

Trots den konsensus som i stort råder bland pedagoger och utbildningsforskare om synen på 

kunskap som föränderlig och interaktionsberoende finns det inslag i skolan – som institution – som 

snarare kan härledas till en i pedagogiska sammanhang förlegad syn på kunskap, nämligen 

förmedlingpedagogikens. Trots att Lev Vygotskij inte kan ses som en förespråkare av denna 

pedagogiska inriktning är det passande att förklara dess bärande idéer med hjälp av honom eftersom 

han har haft stor inverkan på utformningen av det svenska skolsystemet.  Vygotskij underströk det 67

sociala och interaktiva i lärande- och kunskapsprocesser och han menade, i likhet med Piaget och 

andra mer moderna som Roger Säljö, att ”barnet utvecklas språkligt, kognitivt och kommunikativt 

genom att aktivt utforska verkligheten runt omkring, genom ett aktivt samspel, en ömsesidig 

påverkan, med den fysiska och sociala omgivningen”.  Det finns dock anledning att fundera på hur 68

detta aktiva samspel med omgivningen går till. Pedagogikforskaren Eugene Matusov menar att 

Vygotskijs syn på barnets utveckling visserligen innebär en gemensam växande förståelse mellan 

barn och lärare, men att Vygotskij samtidigt skapar en ideallärare i form av ”den utbildade vuxne i 

det moderna västerländska samhället” – en man som tänker vetenskapligt i västerländsk rationell 

bemärkelse.  Detta blir problematiskt när vi beaktar Vygotskijs begrepp ”zone of proximal 69

development” som är ett uttryck för det mentala mellanrum eller den kunskapslucka som visar sig 

mellan barnet och idealläraren. Vygotskijs tanke är att detta mellanrum visar vad barnet behöver 

lära sig för att fungera i samhället; den kunskap (faktakunskaper, färdigheter, normer, värderingar, 

attityder etcetera) som den vuxne har men som barnet saknar ska internaliseras i barnet och kan 

därför peka ut vilket innehåll undervisningen ska ha. Internalisering är alltså enligt Vygotskij den 

 Mer om paideia nedan. För tillfället vill jag bara påpeka att paideia och skola inte är samma sak; man kan 66

tänka sig andra typer av institutioner än skolan som fyller en paideias funktioner. Se de fortsatta 
resonemangen om Castoriadis och paideia.

 Att placera Vygotskij i det förmedlingspedagogiska facket är varken traditionsenligt eller riktigt. Vad jag 67

vill göra är endast att visa på en koppling mellan Vygotskijs tankar och en förmedlingspedagogisk syn på 
kunskap och lärande.

 Per Linell, Människans språk – en orientering om språk, tänkande och kommunikation, 2. uppl. 68

LiberFörlag, Lund, 1982, s. 92-93. Dessa idéer återfinns i läroplanerna för den svenska grundskolan, 
exempelvis när målen för normer och värden beskrivs (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, s. 12.

 Eugene Matusov, ”Irreconcilable differences in Vygotsky’s and Bakhtin’s approaches to the social and the 69

individual: An educational perspective”, i: Culture & Psychology, 17:99, 2011, s. 102. 
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process genom vilken det sociala överförs till individen.  Denna syn på lärande har uppenbarligen 70

vissa brister; det kunskapande som kan bli aktuellt i det sociala samspelet begränsas till de 

egenskaper och förmågor den västerländske idealläraren uppvisar (eller till de föreställningar vi har 

om denne). Utbildning och fostran blir därmed en fråga om att nå ett givet mål genom att 

reproducera och repetera det redan institutionaliserade. Få pedagoger, lärare och politiker skulle väl 

påstå att skolan fungerar i enlighet med det resonemang jag nu har fört. Tvärtom framträder det 

ifrågasättande, det undersökande och det kritiskt tänkande med tydlighet i styrdokumenten – dessa 

är kvaliteter och förmågor som eleverna ska utveckla under sin skoltid. Det framgår både när 

skolans uppdrag beskrivs och i kursplanerna för de olika ämnena. Jag menar dock att vissa problem 

hindrar skolan från att förverkliga detta. Jag ska visa på ett sådant problem här. 

Ett exempel är den syn på kunskap som både genomsyrar den politiska diskussionen och som 

premieras i skolan genom betygssystemet. Den politiska debatten om skolan blossade upp inför 

riksdagsvalet 2014. Bland annat skrev alliansens dåvarande partiledare en debattartikel i vilken de 

argumenterade för ett införande av betyg från årskurs fyra.  I den talade man om kunskap i 71

kvantitativa termer. Partiledarna skrev bland annat att de ”vill ha mer kunskap i skolan” och att 

barnen ska ”ha lärt sig något nytt” när de kommer hem. De använde också ord som ”kunskapsbrist” 

och ”kunskapsmål” och de talade om olika typer av kontroller för att se till att eleverna når målen, 

vilket förstärker synen på kunskap som något kvantitativ och mätbar. Denna tolkning bekräftas av 

tesen att införa betyg från årskurs fyra så att man tidigare kan mäta hur mycket kunskap eleverna 

har tillägnat sig. Det är också intressant att i artikeln lägga märke till att målet är att skapa ett 

”rikare och bättre Sverige” genom att ”utbilda och stärka arbetskraften”. Kunskap ska därför inte 

bara vara mätbar, den ska också leda till anställning och vi kan därmed tala om kunskapens nytta. 

Allianspartierna ger bilden av en institution som ska skapa produkter, det vill säga människor, som 

passar in och som formar sig efter de behov och intressen som redan finns.  Denna bild av skola 72

 Denna bild av Vygotskij är förenklad och Matusov påpekar att Vygotskij visserligen talar även om 70

externalisering (som i viss mån påminner om Castoriadis begrepp sublimering, se nedan). Matusov menar 
dock att Vygotskij såg internalisering som mycket viktigare (Matusov, ”Irreconcilable differences in 
Vygotsky’s and Bakhtin’s approaches to the social and the individual: An educational perspective”, s. 112). 

 Alliansen, ”Vi vill ha betyg från fyran och externt rättade prov” i Dagens Nyheter, 2014-03-24. Tillgänglig 71

på nätet: http://www.dn.se/debatt/vi-vill-ha-betyg-fran-fyran-och-externt-rattade-prov/, senast besökt 
2015-06-03. Jag använder denna artikel även senare i uppsatsen och därför finns den med som bilaga 
längst bak.

 Fastän jag inte på allvar tror att Alliansens fullständiga syn på kunskap kan framgå i en enda artikel menar 72

jag att detta är ett rimligt exempel: artikeln publicerades i kölvattnet av Pisarapporten och ingår i upploppet 
till riksdagsvalet 2014. Att det är de ledande politikerna som sitter på makten och fattar besluten om skolan 
behöver knappast understrykas.
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och utbildning, och den enkelspåriga synen på kunskap, är inte helt olik de brister Matusov ser hos 

Vygotskij. Min poäng är att vi kan uttrycka de allra finaste och klokaste mål man kan tänka sig i 

styrdokumenten – så länge de som bestämmer har andra avsikter kommer sådana mål dock inte att 

förverkligas. 

Nyttan av att i stället problematisera och ifrågasätta den syn vi har på kunskap kan vara stor. 

Pavel Zgaga som är professor i utbildningsfilosofi i Slovenien menar exempelvis att en allt för 

ensidig syn på kunskap som användbar och applicerbar leder till stora problem. Kunskap har många 

fler dimensioner och om vi kunde bekräfta dem skulle vi, enligt Zgaga, kunna bidra till att skapa ett 

bättre samhälle.  I dag, menar han, använder vi den kunskap vi har för att skapa ny teknik och för 73

att bemästra naturen, men inte för att exempelvis sätta stopp för den hungersnöd som råder i vissa 

delar av världen.  74

Castoriadis betonar vikten av ifrågasättande och han har en mer komplex syn på lärande än de 

perspektiv som Matusov läser in hos Vygotskij. Han menar att relationen mellan individ och 

samhälle kan ses dels ur samhällets perspektiv och han talar då om socialisering, dels ur individens 

perspektiv och han talar då om sublimering. Socialiseringsprocessen (ur samhällets perspektiv) 

innebär att individen internaliserar samhällets normer, värderingar och betydelser, det vill säga 

formar sig efter det institutionaliserade samhället. Sublimeringsprocessen innebär i stället att 

individen investerar i, och därmed accepterar, samhällets socialt imaginära betydelser.  Det aktiva 75

verbet antyder att individen kan välja att investera i vissa betydelser men avstå från andra och det 

institutionaliserade samhället är därmed beroende av individen för sin överlevnad och reproduktion. 

På detta sätt öppnar Castoriadis för individens möjlighet att delta i la politique och därmed att skapa 

ett autonomt samhälle. Sublimeringsperspektivet är nämligen, så som jag tolkar det, ett sätt att 

beskriva individens möjlighet att göra motstånd, att ifrågasätta och sätta sig på tvären mot ”det 

redan existerande kognitiva och organiserande systemet”,  det vill säga det institutionaliserade 76

samhället. Autonomi är med Castoriadis ord just ett öppnande i bemärkelsen en möjlighet att nå 

bortom det system vi lever i och därmed en möjlighet att ifrågasätta existerande regler och lagar för 

att skapa nya och bättre. Den skola som accepterar Matusovs tolkning av Vygotskijs syn på lärande, 

 Pavel Zgaga, ”On the Eutopic Dimension of Knowledge”, i: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 73

Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet, Umeå, nr 1, 2008, s. 22.

 Zgaga, ”On the Eutopic Dimension of Knowledge”, s. 18.74

 Ingerid S. Straume, ”Paideia”, i Suzi Adams (red), Cornelius Castoriadis – Key Concepts, Bloomsbury 75

Publishing, 2014, s. 145-146.

 Castoriadis, ”The Logic of Magmas and the Question of Autonomy”, i The Castoriadis Reader, Blackwell 76

Publishers, Oxford, 1997, s. 310 (min översättning). 
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exempelvis genom en ensidig syn på kunskap, och utformar undervisningen efter den blir en 

institution som motverkar detta för autonomin nödvändiga ifrågasättande. Castoriadis menar att 

nästan alla samhällen vi känner till är ordnade på ett sådant sätt; institutionerna är konstituerade så 

att allt utmanande blir otänkbart och omöjligt medan konformt beteende underlättas.  Ett sådant 77

samhälle är enligt Castoriadis heteronomt. 

För att kunna delta i la politique – och för att vi ska kunna välja vilka socialt imaginära betydelser 

vi vill investera i – räcker det inte enligt Castoriadis att yttrandefrihet råder i offentligheten. Den 

viktiga frågan är vad människor gör när de utövar sin rätt att tala. Han menar att vi måste ha vissa 

förmågor för att kunna handla politiskt och att det offentliga rummet utan individer med dessa 

förmågor blir en plats för ”reklam, mystifiering och pornografi”.  I ett sådant offentligt rum är vi 78

inte intresserade av samhällsinstitutionen som sådan eller av hur vi lever tillsammans utan av oss 

själva som individer och av våra egna begär.  Den viktigaste förmågan för politiskt handlande är 79

enligt Castoriadis ”effective judgmental ability”.  Denna behövs eftersom kärnan i offentligheten 80

inte endast, och kanske inte i första hand, handlar om slutgiltiga beslut utan om ”förutsättningarna 

för beslut och allt som leder till beslut”.  Med andra ord utgör det politiska handlandet, i enlighet 81

med mitt antagande ovan i upptakten, om förhandling.  Enligt Castoriadis är det endast genom 82

paideia vi kan utveckla förmågan till politiskt handlande; paideia handlar i första hand inte om 

böcker och akademiska poäng utan om att medborgarna ska bli medvetna om att samhället, det vill 

säga polis, är dem och att dess öde beror på dem. Sann paideia syftar alltså till det autonoma 

samhället och måste därför vara en institution som ifrågasätter sig själv. Enligt Ingerid S. Straume 

var det också så grekerna uppfattade paideia – de slutade aldrig att diskutera vad en sann paideia 

 Castoriadis, ”The Logic of Magmas and the Question of Autonomy”, s. 311.77

 Castoriadis, ”The Greek Polis and the Creation of Democracy”, s. 281.  78

 När Arendt diskuterar förlusten av en ”gemensam värld” (se avsnittet ”Den politiska varelsen” ovan) 79

påpekar hon att ”[v]arje konstnär, bildhuggare, poet och kompositör producerar världsting, och det 
förtingligande som är hans egentliga åliggande har ingenting gemensamt med den ytterst tvivelaktiga och 
helt okonstnärliga prãxis att ’uttrycka sig’. Den abstrakta konsten är inget oting, men det är däremot 
expressionismen” (Arendt, Människans villkor. Vita activa, s. 412, not 90).

 Castoriadis, ”What democracy?”, 2007, efter Straume, ”Paideia”, 2014, s. 149.80

 Castoriadis, ”The Greek Polis and the Creation of Democracy”, s. 280 (min översättning och kursivering).81

 Lägg också märke till att Arendt lyfter fram förmågan att bedöma och välja (frónēsis) som en förutsättning 82

för politiskt handlande.
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kunde vara.  Paideia är alltså i Castoriadis mening en institution som ifrågasätter sig själv och som 83

för sin kritiska, frågande och reflexiva inställning vidare till dem som utbildar sig. Det handlar om 

socialisering av individerna, men i formen av sublimering som med nödvändighet innebär en kritik 

som sträcker sig bortom internaliseringen av den sociala institutionen.  84

Det autonoma samhället, så som jag uppfattar det, är ett sant demokratiskt samhälle i vilket 

medborgarna – det vill säga alla människor – deltar på ett sätt som innebär att det gemensamma tas 

på allvar. Följaktligen ska medborgarna för det första ha vilja och möjlighet att genomföra det 

arbete med relationer som innebär att det mänskliga behovet att ingå i relation med andra 

tillgodoses och för det andra handla politiskt för att skapa en gemensam värld som ger mening åt 

såväl det offentliga och gemensamma som det privata och individuella livet. Det autonoma och 

demokratiska samhället förutsätter alltså att alla deltar och har jämlika möjligheter och att alla har 

en (själv)kritisk och (själv)ifrågasättande hållning som möjliggör att det icke redan givna kan 

skapas. Den förmåga som krävs är vad Castoriadis kallar verkningsfull kritisk förmåga. Med hjälp 

av den kan vi häva vår liknöjdhet och motverka samhällsutvecklingens likriktning. Slutligen krävs 

det för att vi ska kunna utveckla en sådan förmåga en sann paideia som både ifrågasätter sig själv 

och som utbildar människor som ifrågasätter sig själva och de institutioner de skapar.   85

För att förstå i vad den retoriska medborgerliga kompetensen består ska jag nu beskriva hur jag 

menar att vi kan förstå det gemensamma ur retoriska perspektiv. Jag kommer därför mer ingående 

att diskutera vad doxa är och hur doxa kan undersökas. Syftet med det är att ta reda på vad 

doxologiska perspektiv säger om exempelvis hur kunskap skapas och hur vi förhandlar om det 

gemensamma.  

 Straume, ”Paideia”, s. 149. Att Castoriadis och grekernas syn på paideia ligger nära varandra är i enlighet 83

med Castoriadis syn på ord och ords ursprung – i en intervju fick Castoriadis frågan ”Why don’t you like the 
term ’utopia’” varpå Castoriadis svarade ”It isn’t that I don’t like the term; it’s that the precise, original 
meaning of words is important to me. Utopia means something that has not existed and cannot exist […]. 
[T]he revolutionary project, the project of individual and collective autonomy (the two are inseparable) is not 
a utopia” (Castoriadis, A Society Adrift, s. 3).

 Straume, ”Paideia”, s. 150.84

 Denna fråga utgör förstås just en gemensam fråga. Möjligheten att skapa sann paideia blir därför, i 85

enlighet med mina tidigare resonemang, större om vi alltid diskuterar, ifrågasätter och omförhandlar våra 
utbildningssystem.
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5. En retorisk syn på det gemensamma 

Jag tänker i detta avsnitt lyfta fram det gemensamma ur retoriska perspektiv. Diskussionen tar 

avstamp i begreppet doxa som ju, enligt den hypotes jag la fram i upptakten, utgör det vi förhandlar 

i, med och om i det offentliga – det vill säga när vi handlar politiskt. Jag kommer att beskriva doxa 

bland annat genom att kontrastera den doxologiska kunskapssynen mot en vad jag menar är en 

platonsk syn på kunskap. Jag kommer också att diskutera vad för slags kommunikativa aktiviteter 

en doxologisk kunskapssyn kan möjliggöra.   

5.1. Doxa 

Begreppet doxa syftar på försanthållanden och förgivettaganden, regler och lagar, normer och 

vanor, övertygelser och villfarelser inom en större eller mindre men alltid specifik social grupp. 

Doxa är något som binder samman våra beslut och handlingar med vårt tänkande och resonerande. 

Vi lutar oss mot doxa i både triviala situationer – som när vi köar i mataffären, tar rulltrappan upp 

från tunnelbaneperrongen, väntar på bussen eller går på kafé – och i svårare situationer – som när vi 

omfamnar värderingar eller anser oss tvungna att bryta mot en lag som vi bedömer slår fel. Doxa är 

en flytande massa av referenspunkter som vi förhåller oss till i våra dagliga liv. Det innebär att den 

är rörlig, föränderlig och varierande och att dess rörlighet, föränderlighet och variation beror på hur 

vi refererar till den och använder den; vi både rättar oss efter den och (om)formar den. På grund av 

dessa karaktärsdrag har doxa ända sedan Platons tid nedvärderats och ansetts vara något flyktigt till 

skillnad från sanningen som har beskrivits som något fast, oföränderligt, evigt och universellt – 

något vi kan luta oss mot för att finna trygghet och vetskap. Detta är i själva verket ett av de 

argument Platon använder för att förkasta retoriken: retorikens roll är att förleda, den lurar oss att 

tro ”att det behagliga är det värdefullaste” och den ”struntar i vad som är bäst”.  Den som däremot 86

ägnar sig åt filosofi ”älskar alltid ett sådant vetande som visar den något av det vara som alltid är, 

ett vara som aldrig drivs hit och dit av uppkomst och förgängelse” – filosofen har vänt sig bort från 

skuggorna och är därför ”närmare det som är”.  Men Platons berättelse om Sanningen etablerar en 87

för oss människor lång rad avgörande motsättningar: kropp–själ, sken–verklighet, mörker–ljus, ont–

 Platon, Gorgias, 464d-465a.86

 Platon, Skrifter. Bok 3, Staten, Atlantis, Stockholm, 2003, 485b, 515d.87
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gott, och så vidare.  Vi andra lever i skenet medan filosofen som under sin dialektiska resa har sett 88

ljuset förstår och uppskattar verkligheten. Fastän den upplyste filosofen vill dela med sig av sin 

kunskap och leda oss människor på rätt väg är hans återkomst till mörkret i grottan förgäves – han 

lyckas inte få oss vilsna själar att inse vad som finns att se där uppe och vi är dömda att leva i 

ovisshet. Berättelsen om doxa är annorlunda. Den har inte som mål att skilja det ena från det andra, 

gott från ont, ljus från mörker eller friskt från sjukt på ett kategoriskt sätt. Det är en berättelse som 

tvärtom bejakar olikheter och variation. En av grundpelarna i denna berättelse är en idé som 

återfinns i Protagoras fragment om varje saks två sidor:  ingenting är så enkelt att man med 89

säkerhet kan säga att det förhåller sig på ett och endast ett sätt – det finns alltid möjlighet att vrida 

på en fråga, att utforska den ur ett nytt perspektiv, att se andra konsekvenser hos en viss handling 

och så vidare. Det vi ifrågasätter med denna uppfattning är det platonska anspråket på att veta 

Sanningen om något, att veta med säkerhet. För Platon var detta – att finna Sanningen och att veta 

med säkerhet – däremot helt avgörande. Därför finner vi i hans dialoger en återkommande idé (som 

visserligen uttrycks på olika vis men som alltid på ett eller annat sätt leder till det eviga och 

oföränderliga) – idén om grunden. I Faidros, som tillsammans med Gorgias utgör de dialoger i 

vilka Platon definierar retoriken och etablerar schismen mellan retorik och filosofi,  skriver Platon: 90

[e]n grund har inte blivit till. Ty allt som blir till blir med nödvändighet till ur en grund, men 
grunden blir inte till ur något, för om en grund blev till ur något skulle allt som blir till ur den 
inte bli till ur en grund. Eftersom grunden inte har kommit till är det också nödvändigt att den är 
oförstörbar. För om grunden går under kommer grunden aldrig att bli till ur något eller något 
annat att bli till ur grunden, eftersom allt måste bli till ur en grund.  91

Platon använder denna utläggning om grunden för att bevisa själens odödlighet och han etablerar 

därmed motsättningen dödlig–odödlig eller förgänglig–evig. Resonemanget utgör en del i en längre 

argumentation med vilken Platon motiverar filosofins och dialektikens godhet och riktighet framför 

retoriken och övertalandet; filosoferandet och dialektiken är nämligen enligt Platon vägen till de 

 I Gorgias använder Platon en sådan motsättning – den mellan kropp och själ – som språngbräda för sin 88

kritik av retoriken (464b-465e).

 ”Det finns två varandra motsatta ståndpunkter i varje fråga” ur Dissoi logoi, motsatta uppfattningar, 1. 89

utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2013, s. 7.

 Om denna schism skriver bland andra Rosengren i Psychagôgia – Konsten att leda själar. Om konflikten 90

mellan retorik och filosofi hos Platon och Chaïm Perelman, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 
Stockholm, 1998 och Samuel IJsseling i Rhetoric and Philosophy in Conflict – An Historical Survey, Nijhoff, 
The Hague, 1976. 

 Platon, Skrifter. Bok 2, Faidros, Atlantis, Stockholm, 2001, 245c-d.91
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odödliga och eviga idéerna – ”den dialektiska metoden […] är alltså den enda som går fram på det 

sättet att den gör sig av med antagandena och går fram till själva grunden för att vinna 

bekräftelse”.  Idén om grunden är talande för hela Platons filosofi och den påbjuder ett visst sätt att 92

hantera den för oss människor ständigt närvarande frågan vad är meningen? Det svar som ges är 

helt enkelt att det finns en mening med livet, att det finns ett riktigt svar på varje fråga. Platon 

erbjuder därmed något som råder bot på den oro som döljer sig i frågan om meningen, nämligen 

trygghet: den som når grunden – den som får veta med säkerhet – kan sätta sig ned och pusta ut 

eftersom strävan efter klarhet har blivit tillfredsställd. Men ur ett retoriskt och doxologiskt 

perspektiv måste denna idé om grunden förstås som illusorisk – vi måste ifrågasätta den eftersom en 

doxologisk hållning är att det kan finnas flera samtidigt trovärdiga, och inte sällan motstridiga, 

lösningar på ett och samma problem. Berättelsen om doxa påminner oss därför om att vi bedrar oss 

själva när vi konstruerar dikotomier och accepterar definitiva svar.  

Ett exempel på ovanstående resonemang hämtat från den gemensamma frågan om den svenska 

grundskolan är tilltron till Pisa och OECD.  Pisa är en internationell undersökning som testar 15-93

åringars kunskaper inom de tre områdena läsförståelse, matematik och naturorienterande ämnen. 

Undersökningen görs var tredje år och syftar till att utvärdera utbildningssystem över hela världen. 

Det syftet kan nås endast om Pisa accepteras som en relevant och korrekt måttstock för just detta. 

På OECD:s webbplats ställs en rad argument upp som stödjer denna tes.  Pisa framställs för det 94

första som unikt dels genom att det inte är framtaget för eller i enlighet med vissa skol- och 

läroplaner, dels för att det värdesätter elevernas kontexter och verkliga liv, det vill säga testar 

elevernas förmågor att applicera sina handlingar på verkliga situationer. Enligt OECD kan Pisa 

således visa om eleverna är utrustade för att möta de utmaningar som väntar i samhället. För det 

andra framställs Pisa som uppdaterat och relevant: provet utvecklas ständigt och kompletterande 

produkter utformas – exempelvis finns ett särskilt verktyg som gör det möjligt för specifika skolor 

att jämföra sina resultat med andra länders. För det tredje kan Pisa, enligt OECD, lyfta fram de 

länder som ligger i topp och göra dem till förebilder. En förutsättning för att Pisa ska uppfylla sitt 

syfte är därför att vi finner dessa argument övertygande och att vi därmed accepterar Pisa som den 

måttstock vi bör använda för att utvärdera skolsystem. Detta verkar vara just vad som har hänt i 

 Platon, Staten, 533c-d. Se också 521c: ”[Dialektiken är] den sanna filosofin”.92

 Pisa står för The Programme for International Student Assessment och OECD för The Organization for 93

Economic and Co-operation Development.

 http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/, besökt senast 2015-06-12.94
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Sverige vilket blev tydligt efter att den senaste Pisa-rapporten hade presenterats i december 2013.  95

Den slog fast att kvaliteten i den svenska grundskolan sjunker; svenska elever presterar sämre inte 

bara i jämförelse med elever i andra länder utan även i jämförelse med de svenska elever som har 

gjort proven tidigare. Rapporten fick folk att reagera – partiledarna skrev debattartiklar, Studio ett i 

Sveriges radio sände en serie om skolan och frågan diskuterades i olika sociala medier; på flera håll 

togs resultaten i rapporten som ett bevis på den bristande kvaliteten i den svenska grundskolan. En 

lyckad skola blev detsamma som höga poäng i Pisa-undersökningen vilket innebar att OECD:s 

mätinstrument försåg oss med det enda svaret – vi kunde med säkerhet fastställa att kvaliteten i den 

svenska skolan var låg. Tron på Pisa innebär att vi förlägger vårt öde, när det gäller denna fråga, 

bortom oss själva och Pisa blir en institution som förser oss med en trygghet – oavsett hur lyckad 

den svenska grundskolan visar sig vara i OECD:s ögon och oavsett hur lyckad den är i andra 

avseenden. Detta har att göra med det gemensamma: så fort vi förlägger meningsskapandet bortom 

oss själva – exempelvis genom att tillskriva Pisa sanningsanspråk när det gäller kvaliteten på våra 

skolsystem – negligerar vi den mångfald och komplexitet som genomsyrar det gemensamma. Det 

dikotoma ligger i att acceptera att kunskap med nödvändighet är något mätbart och att den enda 

rätta måttstocken finns hos OECD (när frågan om skolans kvalitet i själva verket är mångsidig och 

svårfångad). Samtidigt innebär det att vi lägger makten över oss själva i händerna på någon annan 

som vi aldrig har träffat och därför varken har anledning att tro på eller ledas av.  

Samtidigt som en doxologisk hållning alltså innebär att ta flera perspektiv i beaktande och att tro 

på att även motstridiga hållningar kan vara giltiga samtidigt, innebär en doxologisk hållning inte att 

vad som helst går an; om begreppet blir alltför vitt blir det oanvändbart. Det handlar om att hitta en 

väg mellan dogmatikerns rigida syn på sanningen och en obstinat relativism där vilka som helst 

sannings- och kunskapsanspråk accepteras. Rosengren, som har utvecklat begreppet doxologi, 

varnar för en sådan risk i sina resonemang om doxa. Enligt honom får en doxologisk syn på 

kunskap och meningsskapande aldrig innebära att vi ”överge[r] varje föreställning om kunskap, 

sanning eller fakta”. Vi ska med andra ord inte hemfalla i en ”ansvarslös relativism”; den 

doxologiska uppfattningen måste innehålla begrepp som möjliggör att vi kan bestämma eller 

förklara sådant som kunskap, sanning och fakta.  Ett exempel på ett sådant (retoriskt) begrepp är 96

Perelmans och Olbrechts-Tytecas det universella auditoriet som, i stället för att göra anspråk på en 

 Pisa 2012 – 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, Skolverket, 2013.95

 Doxa måste med andra ord, vilket jag påpekade ovan, utgöra en massa av fasta, men väl föränderliga, 96

referenspunkter. 
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metafysisk Sanning, ger uttryck för det som vi föreställer oss att alla förnuftiga människor bör 

uppfatta som sant, falskt, rimligt och så vidare.  97

För den som har en doxologisk inställning till meningsskapande och kunskap gäller en sådan 

förståelse av och syn på världen som jag har beskrivit ovan – en som bejakar pluralism. Denna 

inställning inbjuder oss att se på den gemensamma världen utifrån allas våra olika, och 

gemensamma, perspektiv. Detta är i själva verket en bärande punkt i doxologin och något som 

kommer till uttryck i alla retorikens delar och områden.  Exempelvis inom den retoriska kritiken 98

som aldrig helt kan undvika värderingar och bedömningar.  Vare sig evalueringen har att göra med 99

den persuasiva effekten hos en retor, en texts kvalitativa grunder eller en artefakts etiska egenskaper 

måste bedömningen grunda sig i ett möte mellan olika perspektiv: ”[a]ntingen ser man materialet 

som uttryck för en diskurs, och det större sammanhanget står i fokus, eller så fokuserar man på 

enskilda texter, deras komplexitet och kontextuella förankring”.  Materialet kan med andra ord 100

inte frigöras från det omkringliggande och någon evaluering kan inte göras utan att det 

omkringliggande undersöks. Lennart Hellspong talar därför om den retoriska kritikens 

hermeneutiska och polemiska funktioner som handlar om att tolka, ifrågasätta och låta de meningar 

som uttrycks gå i strid med andra.  Dessa funktioner bygger på den protagoreiska traditionen och 101

kunskapssynen, det vill säga på retorikens syn på det gemensamma vilket för oss tillbaka till 

begreppet doxa.  

Om det är så som jag har påstått att doxa är det vi förhandlar i, med och om behöver vi göra doxa 

tillgänglig för oss så att vi, när vi befinner oss i den, kan göra val och bedömningar och fatta kloka 

gemensamma beslut. Av den anledningen behöver vi noggrannare förstå vad doxa är. Därför ska jag 

nu visa hur olika retoriker har försökt göra doxa mer konkret och åtkomlig.  

 Mats Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet: doxologiska essäer, Rhetor, Åstorp, 97

2006, s. 89ff. 

 Åtminstone något som skulle kunna komma till uttryck. Det beror förstås på vad vi låter retoriken vara. 98

Jämför resonemangen i inledningen och upptakten.

 Jon Viklund, ”Retorisk kritik – en introduktion”, i: Viklund, Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.), 99

Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Retorikförlaget, Ödåkra, 2014, s. 15ff. Följande tre typer av 
evaluering har Viklund lånat från James Jasinski.

 Viklund, 2014, s. 18.100

 Lennart Hellspong, ”Pedagogiska funktioner hos retorisk kritik”, i Rhetorica Scandinavica, nr. 38, 2006, s. 101

62-71. Hellspong identifierar i själva verket fyra (pedagogiska) funktioner: en praktisk, en hermeneutisk, en 
polemisk och en emancipatorisk. 
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5.2. Av vad består doxa? 

Många retoriker, filosofer och tänkare har intresserat sig för och föreslagit och prövat olika sätt att 

förklara och förhålla sig till det vi kallar doxa. En del av dem har intagit ett övergripande och 

teoretiskt perspektiv. Två av de viktigaste är antagligen Michel Foucault och Pierre Bourdieu vilkas 

teorier om diskurs respektive fält på många sätt stämmer överens med den doxologiska hållning jag 

har försökt att beskriva. Både Foucault och Bourdieu beskriver med sina teorier den föränderlighet 

och rörlighet som karaktäriserar doxa och båda två försöker beskriva de regler som styr dessa 

förändringar och rörelser (men använder alltså andra begrepp). Också Rosengren hör till denna 

kategori av tänkare. Andra har utarbetat mer konkreta och metodologiska undersökningssätt – ofta 

med utgångspunkt i Foucaults eller Bourdieus teorier – vilket har gett upphov till analysmetoder 

som ideologikritik, normkritik, diskursanalys, metaforanalys och mytanalys. Vissa retorikforskare 

har också utvecklat andra modeller för analys av doxa. Exempelvis använder Erik Bengtson ett 

slags mytanalys för att komma åt doxa. Med hjälp av Ferdinand de Saussures teckenlära, och 

Roland Barthes utveckling av denna, skapar Bengtson en koppling mellan våra språkliga tecken och 

de myter som doxa enligt honom består av.  En annan person som har en metodologisk inriktning 102

är Maria Wolrath Söderberg som i sin avhandling Topos som meningsskapare – Retorikens topiska 

perspektiv på tänkande och lärande genom argumentation, med hjälp av Aristoteles toposlära,  103

utvecklar en modell för en topisk analys av doxa.   104

Doxa är, vilket ju har framgått, ett stort begrepp och det är därför inte konstigt att frågan om dess 

form och funktion är en fråga som besvaras på olika sätt. Pierre Bourdieu, när han väl använde 

begreppet, beskrev doxa som de regler och vanor inom ett fält som förblir osynliga för oss – 

principer som strukturerar vår värld, som vi följer men inte lägger märke till:  

Man är överens om vad som är värt att kämpa om och om vad som skall betraktas som självklart 
och därmed förbli doxa. Det självklara är allt som bygger upp själva fältet: spelet, intressena och 

 För en presentation se Erik Bengtson, ”Den mytiska argumentationsbasen” i: Rhetorica Scandinavica – 102

Tidskrift för skandinavisk retorikforskning, nr. 62 - 2012, Retorikförlaget, Åstorp, 2012.

 ”Aristoteles formulerade en omfattande teori om topos. Den är emellertid knappast kristallklar och 103

lättöverskådlig, snarare är den dold bakom hundratals exempel” (Wolrath Söderberg, Topos som 
meningsskapare, s. 58).

 Maria Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och 104

lärande genom argumentation, Retorikförlaget, Diss. Örebro : Örebro universitet, 2012,Ödåkra, 2012.
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förutsättningarna man tyst accepterar utan att vara medveten om det bara genom att spela, 
genom att ge sig in i spelet.  105

Det är uppenbart att en doxa utövar makt i sin helhet och att det är otillräckligt att peka på enstaka 

instanser i ett skeende för att förstå ett helt förlopp. Det är en kombination av en mängd faktorer – 

som spelet, intressena och förutsättningarna – som avgör våra möjligheter och begränsningar i nuet. 

Exempelvis kan övertron till Pisa som jag nämnde ovan inte endast skyllas på våra svenska 

politiker. Den måste förstås i ljuset av allt från hur den västerländska synen på utbildning har 

förändrats och utvecklats, idén om den medborgerliga bildningen som har motiverat behovet av 

utbildning på olika sätt vid i olika tider,  uppkomsten av IEA (International Association for 106

Evaluation of Educational Achievment) – det vill säga Pisas föregångare som togs fram under 1960-

talet och vars mål var att finna det bästa undervisningssystemet –  till synen på lärare, läraryrkets 107

status, den pedagogiska teorins utveckling och många många fler perspektiv. För att vi ska kunna 

undersöka dessa perspektiv och – vilket är ännu viktigare med tanke på syftet med denna uppsats – 

för att vi ska kunna förstå det förhandlande i, med och om doxa som det politiska handlandet 

innebär, måste vi likväl försöka se detaljerna, försöka få syn på de beståndsdelar som bygger upp 

doxa. Därför ska jag nu vända mig till retorikforskaren Ruth Amossy som föreslår att doxa bland 

annat består av topos.  

Amossy menar att doxa är avgörande i all mänsklig interaktion eftersom doxa är en förutsättning 

för intersubjektivitet och ett konstituerande element i verbal kommunikation.  Hon föreslår att 108

doxa består av ett antal element som kan delas in i två grupper: topos och stereotypa element.  109

Den första gruppen innehåller tre typer av topos som, mer eller mindre direkt, kan härledas tillbaka 

till Aristoteles: retoriska, pragmatiska och commonplace. De första, retoriska topos, motsvarar vad 

Aristoteles definierade som topoi koinoi, det vill säga topos som var gemensamma för de tre 

talgenrerna (genus deliberativum, genus judiciale och genus demonstrativum). De är enligt Amossy 

 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm, 1992, s. 105

45. 

 Se exempelvis Henrik Bohlin, ”Vad är en medborgerlig bildning?”, i Strandbrink, Peter, Lindqvist, Beatriz 106

& Forsberg, Håkan (red.), Tvära möten: om utbildning och kritiskt lärande, Södertörns högskola, Huddinge, 
2011.

 http://www.iea.nl/brief_history.html, besökt senast 2015-06-10. 107

 Ruth Amossy, ”How to do things with doxa”, i Poetics Today, Volume 23, Number 3, Fall 2002, s. 108

465-466, 485.

 Stereotyper skulle också kunna sägas utgöra ett slags topos eftersom stereotyper är återkommande 109

uppfattningar och tankesätt. Se genomgången av Maria Wolrath Söderbergs toposmodell nedan för 
fördupande resonemang om vad topos kan vara.
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formella mönster eller relationer och har således inte något specifikt innehåll.  Amossy identifierar 110

tre generella kategorier av denna topostyp hos Aristoteles: ”det möjliga–det omöjliga”, ”det 

existerande–det icke-existerande” och ”det större–det mindre”.  Aristoteles påstår exempelvis, när 111

det gäller den första kategorin, att ”[o]m det som till sitt varande eller till sin tillblivelse är senare 

kan bli till [dvs är möjligt], kan också det som är tidigare det, om exempelvis en man kan bli till kan 

även ett barn det eftersom det är tidigare”.  För det andra pragmatiska topos som Amossy finner 112

hos Anscombre och Ducrot.  Dessa topos är generella principer som verkar i all argumentation 113

men som, till skillnad från retoriska topos, är implicita. Deras funktion är att länka samman 

argument eller påståenden och skulle kunna liknas vid vad som i Stephen Toulmins 

argumentationsteori kallas garant (warrant) vilken fungerar som en brygga mellan ett påstående 

(claim) och en grund (data).  Pragmatiska topos fyller med andra ord ett tomt utrymme och gör att 114

vi kan förflytta oss mentalt från ett påstående till ett annat. I meningen det är soligt i dag, vi kan väl 

åka till stranden utgörs toposet av uppfattningen att soliga dagar bäst tillbringas på en strand. Dessa 

topos bygger således på ett slags konsensus och existerar tillsammans med motsatta topos.  För 115

det tredje identifierar Amossy den topostyp hon kallar commonplace. Commonplaces motsvarar 

Aristoteles specifika topos, eller topoi idios – det vill säga topos som var specifika för var och en av 

de tre talgenrerna – och utgörs av generellt accepterade åsikter inom specifika domäner.  116

Exempelvis lyfter Aristoteles fram dygd och last som nödvändiga topos inom den demonstrativa 

 Amossy, ”How to do things with doxa”, s. 477.110

 Dessa motsvarar, vilket jag visar nedan, det Perelman och Olbrechts-Tyteca kallar loci. Se nedan.111

 Aristoteles, Retoriken, Retorikförlaget, Ödåkra, 2012, 1392a.112

 Anscombre och Ducrot bygger enligt Amossy sitt toposbegrepp på det aristoteliska i sin andra fullt 113

doxiska betydelse (Amossy menar att Aristoteles två begrepp topoi koinoi och topoi idios skiljer sig åt bland 
annat för att topos ur den förra kategorin kan förstås som mindre doxiska på grund av att de kan uppfattas 
som tomma former som måste fyllas med doxiskt och kulturellt innehåll (How to do things with doxa s. 478)) 
(How to do things with doxa, s. 480). Anscombre och Ducrot definierar i sin teori topos som de element 
som länkar samman yttranden och deras teori är därför en teori om argumentation. Amossy understryker 
också att de i sin teori uppfattar topos som något kollektivt (Introduction to the study of doxa, s. 386).

 För en introduktion till Toulmins teori se kapitlet ”Toulmin’s model of argumentation” i Eemeren, Frans H. 114

van (red.), Fundamentals of argumentation theory: a handbook of historical backgrounds and contemporary 
developments, Erlbaum, Mahwah, N.J., 1996. 

 Meningen det är soligt i dag, vi får stanna inne tar hjälp av ett annat topos som utgörs av uppfattningen 115

att det är viktigt att skydda sig från solen (Amossy, How to do things with doxa, s. 480).

 Amossy, ”How to do things with doxa”, s. 477.116
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genren.  Till skillnad från retoriska topos (Aristoteles topoi koinoi) har commonplaces ett 117

kulturberoende innehåll.   118

Den andra gruppen av doxiska element som Amossy benämner stereotypa element rymmer idées 

reçues, klichéer och stereotyper. Även dessa har sina rötter i Aristoteles begrepp topoi idios. Idées 

reçues, ett begrepp som Amossy hämtar från Gustave Flaubert, beskrivs som mottagna idéer som 

gäller de allmänna eller dominanta åsikterna i ett samhälle eller social grupp.  Det är fråga om 119

uppfattningar som vi mer eller mindre får med bröstmjölken och som vi därför sällan genomskådar 

eller ifrågasätter – vi tar, enligt Amossy, dem till oss okritiskt och passivt.  Klichéer är ”frozen 120

figures provoking an impression of déjà vu, of repetion, banal effects of style condemned as 

such”.  Klichéerna är därmed tankesätt eller uppfattningar som har stelnat och det finns därför en 121

risk att de förenklar eller förvränger den verklighet som den som talar vill beskriva. Det är också 

möjligt att klichéer hindrar oss från att tänka på andra sätt än dem som vi är vana vid. I The New 

Rhetoric  visar Perelman och Olbrechts-Tyteca dock att klichéer har argumentativa funktioner och 122

att de kan möjliggöra kontakt mellan olika parter i en interaktion genom att skapa gemensamma 

utgångspunkter. ”Klichén”, skriver de, ”är ett resultat av en överenskommelse om hur ett faktum, ett 

värde, ett samband mellan olika fenomen eller en relation mellan människor ska uttryckas”.  Den 123

hjälper oss som lyssnar att tolka situationen, miljön, talarens intentioner etcetera – det vill säga 

kommunikationskontexten. Syftet med klichén, liksom med andra ritualiserade och stelnade 

uttrycksformer, är att skapa gemenskap med åhörarna.  Stereotyper slutligen, som enligt Amossy 124

 Aristoteles, Retoriken, 1366a-1368a.117

 Amossy, ”How to do things with doxa”, s. 478. 118

Med detta inte sagt att topoi koinoi är fullständigt oberoende av kultur och sociala kontexter. När vi i en viss 
fråga föredrar exempelvis det större framför det mindre fyller vi toposet (den ”tomma formen”) med ett 
visst innehåll som är beroende av vilka vi är och den situation vi befinner oss i. Perelman och Olbrechts-
Tyteca visar exempelvis att den demokratiska samhällsordningen bygger på att vi föredrar ”det större 
antalet” framför ”det mindre antalet” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric, s. 86).

 Amossy, ”How to do things with doxa”, s. 481.119

 Amossy, ”How to do things with doxa”, s. 468.120

 Amossy, ”How to do things with doxa”, s. 481.121

 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The new rhetoric: a treatise on argumentation, 1. paperback 122

ed., Univ. of Notre Dame Press, Notre Dame, Ind., 1971.

 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric, s. 165 (min översättning).123

 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric, s. 164-165. 124

Perelman och Olbrechts-Tyteca lyfter visserligen fram klichéns, och liknande uttrycksformers, argumentativa 
funktion men varnar samtidigt för att ett alltför oförsiktigt användande kan skapa avstånd i stället för närhet 
mellan talare och lyssnare: ”its [klichéns] rejection may mean that certain arguments will be disqualified, 
certain speakers discredited” (s. 165).
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ofta används synonymt med klichéer, är stelnade bilder av jaget, den andre eller den omgivande 

världen.  Stereotypen är alltså kollektivets bild av en viss grupp människor. Det handlar om 125

sociala kategoriseringar, ofta sådana som har med etnicitet och sexualitet att göra. Amossy menar 

att stereotypen fungerar oavsett om den uppfattas som en korrekt beskrivning av verkligheten eller 

som en social konstruktion. Vi kan återvända till det exempel jag använde i upptakten. 

Benämningen zigenare kommer, oavsett om jag anser att den felaktigt beskriver verkligheten peka 

ut vissa människor och hänvisa dem till en viss position i den sociala strukturen och genom att 

använda benämningen reproducerar jag detta strukturerande. I Rudyard Kiplings ”The white man’s 

burden” från slutet av 1800-talet spelar stereotypen en avgörande roll.  Å ena sidan skapar Kipling 126

bilden av ”vilden” – den ociviliserade svarte som är ”hälften djävul och hälften barn” och som 

behöver civiliseras, tillrättavisas och uppfostras. En mängd negativa konnotationer skulle kunna 

räknas upp endast med hänvisning till detta korta citatet (ond, elak, korkad, outvecklad etcetera). 

Samtidigt målas bilden av den vite civiliserade mannen fram och liksom bilden av den svarte vilden 

bygger denna bild på noggrant utvalda, och konstruerade, egenskaper som skapar en ensidighet – 

vissa perspektiv (den maktfullkomlige vite mannen från väst) döljs helt i ljuset av andra (den gode 

vite mannen som räddar världen och för den framåt).  Samtidigt som stereotypen kan användas för 127

att upprätta och upprätthålla en alltför ensidig bild av något fungerar den ofta argumentativt 

eftersom den erbjuder gemensamma utgångspunkter för talare och lyssnare och det kan, som 

Amossy uttrycker det, inte finnas någon kommunikation utan en gemensam bakgrund och 

kollektiva representationer.  128

Det är uppenbart att elementen ovan inte enkelt kan skiljas från varandra; varken gränsen mellan 

stereotyper och klichéer, mellan de olika toposen eller mellan stereotypa element och topos kan dras 

en gång för alla. De kategorier av element som Amossy beskriver visar därmed på doxas rörlighet, 

omformlighet, föränderlighet och obestämdhet. Idées reçues, klichéer och stereotyper, och de olika 

typerna av topos, utgör doxiska element och fungerar argumentativt eftersom de påverkar den värld 

som uppstår mellan människor. Det framgår, kanske som mest tydligt i ljuset av de stereotypa 

elementen, att en nödvändig och oundviklig uppgift för den som vill vara en politiskt handlande 

varelse – och därmed vara en del av den gemensamma världen – är att ifrågasätta och 

 Amossy, ”How to do things with doxa”, s. 481.125

 http://historymatters.gmu.edu/d/5478/. Besökt senast 2015-06-12. (Översättningarna av citaten är mina.)126

 Kiplings Djungelboken berättar i samma narrativ men är fortfarande en del av den västerländska kulturen 127

– delar ur den visas exempelvis i Sveriges Television varje julafton.

 Amossy, ”How to do things with doxa”, s. 482.128
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problematisera de sätt att tänka, resonera och tala samt de bilder, figurer och vanor vi använder när 

vi kommunicerar och skapar mening i världen, det vill säga de element som Amossy menar bygger 

upp doxa. I själva verket visar exempelvis stereotypen att den gemensamma meningen spelar roll 

och påverkar våra möjligheter i det offentliga.  Om vi oreflekterat använder de sätt att tala och 129

tänka som erbjuds oss – det vill säga om vi utan kritisk blick återanvänder redan etablerade topos, 

stereotyper, bilder etcetera – kommer vi med nödvändighet att reproducera invanda tanke- och 

handlingsmönster som ofta bygger på maktasymmetriska relationer och hierarkier. Jag menar att en 

sådan omedvetenhet inte är att ta det gemensamma på allvar, tvärtom. För att vi ska kunna engagera 

oss i gemensamma frågor krävs det således av oss att vi alltid har ett visst mått av kritisk 

inställning, till oss själva såväl som till den värld, eller världar, som är gemensam för oss 

människor. Men vi behöver verktyg för att så att säga tänka och handla topiskt, det vill säga hantera 

dessa element i förhandlingen i, om och med doxa. Därför ska jag nu undersöka vilka möjligheter 

den modell för topisk analys av doxa som Wolrath Söderberg presenterar i sin bok ger oss i detta 

arbete. Den är lämplig eftersom den bygger på den retoriska kunskapstraditionen och är i samklang 

med den framskrivna förståelsen av doxa. Dessutom har den en emancipatorisk ambition som ligger 

i linje med mitt syfte med denna uppsats – det vill säga att säga något om hur retoriken kan göra oss 

medborgerligt kompetenta i dagens samhälle. Wolrath Söderberg försöker med andra ord svara på 

hur denna retoriska syn på det gemensamma kan användas. 

5.3. En toposmodell 

I sin avhandling skriver Wolrath Söderberg att ”[d]en gemensamma klokheten, doxa, utgör en viktig 

resurs för individens praktiska klokhet, fronêsis. Vårt logos har tillgång till olika diskursiva verktyg 

– topos, det vill säga de gemensamt framförhandlade diskussionspunkter, diskussionsgrunder och 

diskussionsoperationer som tillsammans ingår i vår doxa. Med hjälp av dessa skapar vi mening i 

nya sammanhang och på så vis utvecklas vår doxa”.  Genom sin uppfattning om doxa ansluter sig 130

Wolrath Söderberg därmed både till Amossy – genom att hon utgår från att topos ingår i vår doxa – 

och till idén om att doxa är föränderlig och obestämd. Hon talar visserligen om doxa som en 

”gemensam klokhet” vilket kan uppfattas som märkligt; med tanke på hur jag har talat om och 

 Jämför resonemanget ovan om benämningen zigenare.129

 Maria Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och 130

lärande genom argumentation, Retorikförlaget, Diss. Örebro : Örebro universitet, 2012, Ödåkra, 2012,  
s. 115.
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exemplifierat doxa – från benämningen zigenare till idén om den vita mannens börda – skulle doxa 

i stället kunna beskrivas som vår ”gemensamma dumhet”. Vi bör snarare uppfatta doxa som varken 

i sig klok eller i sig dum – doxa är det strukturerande som sker i det gemensamma, det ”Mellan 

[som] förbinder och skiljer” oss till och från varandra, på gott och ont. Jag tolkar därför Wolrath 

Söderbergs idé om doxa som en gemensam klokhet som en antydan till vad hon menar att doxa kan 

utgöra om vi lär oss att hantera och arbeta med diskussionspunkter, diskussionsgrunder och 

diskussionsoperationer på ett bra sätt. Själva modellen är tredelad och fokuserar på använda det 

mångdimensionella toposbegreppet för att förstå och utveckla både doxa och det Wolrath Söderberg 

kallar vår ”praktiska kokhet”, det vill säga frónēsis.  Toposmodellen är dessutom i samklang med 131

min idé om att det är i, med och om doxa som vi förhandlar i det offentliga.  I den första delen ser 132

hon topos som diskursiva verktyg och frågar sig vad det innebär att se något som ett topos. I den 

andra ser hon topos som argumentativa vanor och sätter in toposbegreppet i ett retoriskt-

begreppsligt landskap. I den tredje delen slutligen ser hon topos som mötesplatser för 

meningsskapande och frågar sig hur topos fungerar i meningsskapandet. Modellens utgångspunkt är 

därmed att topos utgör diskursiva verktyg – diskussionspunkter, diskussionsgrunder och 

diskussionsoperationer – som används för att skapa mening inom argumentativa praktiker.  När 133

jag nu går igenom denna modell kommer jag att försöka konkretisera den genom att dels använda 

hypotetiska och verkliga exempel som har med den gemensamma frågan om skolan att göra (och 

andra gemensamma frågor om jag finner det lämpligt), dels visa på exempel hämtade ur den artikel 

jag nämnde ovan och som är skriven av de fyra dåvarande allianspartiledarna – Fredrik Reinfeldt, 

Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund.  Artikeln är intressant och relevant eftersom den 134

presenterar uppfattningarna om skola och betyg hos de politiker som hade mest reell makt under 

 Som jag nämnde ovan menar Arendt att förmågan frónēsis är en förutsättning för politiskt handlande.131

 Det är troligt att Wolrath Söderbergs avhandling var en bidragande orsak till att jag formulerade denna 132

idé. I det som följer kommer jag att visa hur de begrepp som ingår i modellen kan användas för att förklara 
förhandlingen i, med och om doxa. 

 Wolrath Söderberg, 2012, s, 111.133

 Alliansen, ”Vi vill ha betyg från fyran och externt rättade prov”. Artikeln publicerades i april 2014 och är 134

ett inlägg i en debatt om den svenska skolan. Den står i direkt relation till andra artiklar skrivna av andra 
politiker och till andra uppfattningar om skolan. När jag i det som följer identifierar diskursiva verktyg ser jag 
texten i sin kontext, utan att för den skull hänvisa till andra texter. Det innebär exempelvis att jag tolkar 
sådant man underbygger med argument som diskussionspunkter eftersom sådant uppenbarligen utgör 
frågor i den större kontexten (det vill säga i relation till andra politikers texter och uttalanden) trots att 
allianspartiledarna alltså kan vara fullständigt eniga i frågan. Allianspartiledarnas artikel finns som bilaga i 
slutet av denna uppsats.
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våren 2014 då artikeln publicerades. Innehållet i artikeln knyter därmed an till den gemensamma 

frågan om skolan. 

Syftet med denna genomgång är dels att ur ett teoretiskt perspektiv pröva modellen för att förstå 

hur väl den fångar det jag i denna text kallar förhandling i, med och om doxa, dels att ta reda på om 

modellen kan bidra till att göra oss mer medborgerligt kompetenta. Min förhoppning är att denna 

genomgång ska kunna hjälpa mig att bättre förstå vad medborgerlig kompetens är. Jag börjar 

således med de diskursiva verktygen. 

5.3.1. Diskursiva verktyg 

I modellen finns det tre slags diskursiva verktyg som alla utgörs av mer eller mindre invanda 

tankemönster: diskussionspunkter, diskussionsgrunder och diskussionsoperationer. Punkterna är 

frågor och problem – sådant vi vanligtvis diskuterar och förhandlar. Grunderna är försanthållanden 

som fungerar som utgångspunkter i förhandlingar – det vill säga hypoteser och antaganden. 

Operationerna slutligen är resonemangsformer – invanda sätt att tänka och resonera. 

Diskussionspunkter är ”noder för enighet och oenighet” och Wolrath Söderberg ger 

ethosbegreppet som exempel på en diskussionspunkt inom retorikforskningen. Retoriker är överens 

om att begreppet är mycket viktigt men diskuterar både hur vi kan förstå det och hur vi kan använda 

det.  Diskussionspunkter är alltså frågor, explicita eller implicita, som kan ha flera samtidigt 135

giltiga, och motstridiga, svar och som är värda att diskutera.  En sådan fråga, i relation till 136

debatten om den svenska skolan, skulle kunna vara vad är kunskap. Det är en fråga som är högst 

relevant och som knappast går att besvara på ett entydigt eller enkelt sätt; den måste ges olika svar 

beroende på när vi ställer den, i vilken situation vi befinner oss och vad som har fått oss att undra. I 

allianspartiledarnas artikel är frågan om kunskap knappast en diskussionspunkt.  Däremot 137

argumenterar man för och kommer med flera förslag på hur kunskap bäst mäts vilket antyder att de 

 Exempelvis beskriver Michael J. Hyde ethos som utrymmen i vilka vi kan tala med varandra om och 135

skapa gemensam kunskap om sådant vi finner intressant. Ethos är platser som möjliggör miljöer i vilka våra 
etiska och moraliska karaktärer tar form och utvecklas (Michael J. Hyde, (red.), The ethos of rhetoric, 
University of South Carolina Press, Columbia, S.C., 2004, s. xiii). En sådan beskrivning av ethos skiljer sig 
förstås från hur vi förstår och använder begreppet i andra situationer, som exempelvis när vi värderar eller 
kategoriserar argument som stödjer sig på talarens, eller någon annan persons, karaktär.

 Att de frågor vi intresserar oss för är sådana frågor som kan ha flera svar hänger ihop med den retoriska 136

synen på kunskap. Aristoteles menade att retoriken sysslar med frågor ”som kan vara på annat sätt”. Jämför 
diskussionen om Perelman och Olbrechts-Tyteca nedan och avsnitt 6.1.

 På sidorna 20 och 21 ovan visar jag hur allianspartiledarna ger en ensidig och kvantitativ syn på kunskap.137
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andra riksdagspartierna har andra uppfattningar om detta. Man är således eniga om att 

kunskapsmätning är viktig, men inte om hur viktig, vilka slags mätinstrument som bör användas, 

när man bör börja mäta etcetera. Frågan om kunskapsmätning blir därför en viktig diskussionspunkt 

i artikeln. Allianspartiledarnas förslag är fler ”nationella prov” som ska ”digitaliseras och rättas 

extern” vilket enligt dem är viktigt för att ”öka kvaliteten och likvärdigheten i bedömningen”. 

Diskussionspunkter behöver förstås inte vara så komplexa som frågan om kunskap utan kan mycket 

väl röra mer konkreta problem som exempelvis vilken möblering som är lämpligast i ett klassrum.  

Diskussionsgrunder och diskussionsoperationer är enligt Wolrath Söderberg inte som 

diskussionspunkter något vi förhandlar om utan något vi förhandlar med hjälp av. De förra utgörs 

ofta av sådant vi håller för sant, frågor vi med andra ord inte behöver diskutera eftersom vi redan är 

överens, eller åtminstone tror oss vara överens. Vi skulle här kunna tala om redan etablerad doxa.  138

För det handlar knappast endast om kunskaper som att jorden är platt eller jorden är rund utan om 

uppfattningar och hållningar som förändras över tid men som vid en viss tidpunkt uppfattas som 

relativt stabila. Dygder är exempel på sådana. Dygden jämlikhet innebär exempelvis inte samma sak 

i dag som för 30 eller 40 år sedan. Diskussionsgrunderna är något vi lutar oss mot eller stödjer oss 

på när vi argumenterar och de kan därför fungera som gemensamma utgångspunkter. När det gäller 

frågan om vad kunskap är kan man tänka sig diskussionsgrunder som antagandet att kunskap är 

något som går att mäta – vilket är fallet i allianspartiledarnas artikel – eller kunskap är sådant man 

vet med säkerhet. Om det i stället handlar om klassrumsmöblering kan antagandet att en hög 

ljudnivå är ett problem användas som diskussionsgrund för att hävda något om möbleringen 

eftersom den kan påverka ljudnivån. I allianspartiledarnas artikel finns dessutom en annan 

diskussionsgrund när det gäller synen på kunskap. Frågor som vad är kunskap, kan man mäta 

kunskap, finns det olika slags kunskap är över huvud taget inte uppe för diskussion – i stället 

används uppfattningen ”så mycket kunskap som möjligt är bäst” tillsammans med nyheten om de 

sjunkande pisa-resultaten som den grund man tar spjärn mot för att exempelvis argumentera för 

behovet av nya och fler kontrollstationer. Det är uppenbarligen inte så enkelt att diskussionspunkter 

är sådant vi förhandlar om och diskussionsgrunder sådant vi förhandlar med. I själva verket 

förhandlar vi även om diskussionsgrunder vilket exemplen ovan visar – vad som är jämlikt och hur 

vi förstår kunskap förändras genom våra förhandlingar. Jag kan också konstatera att 

diskussionsgrunder, eftersom de kan användas som underlag för argument, står i relation till det 

förgivettagna och det självklara. Därmed utgör de en risk: om vi inte upptäcker dem är det troligt att 

 Detta kan dock uppfattas som missvisande eftersom även återkommande diskussionsoperationer och 138

diskussionspunkter enligt modellen utgör doxa.
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vi oreflekterat accepterar vissa hållningar – något som Bourdieu varnade för i citatet ovan. 

Förhållandet till det förgivettagna och självklara är samtidigt just det som gör att grunderna kan 

fungera så som de gör – vi måste nämligen finna gemensamma utgångspunkter när vi argumenterar. 

Av den anledningen är en av huvudpoängerna i Erik Bengtsons forskning  att vi, för att lyckas 139

övertyga någon som tycker annorlunda, med nödvändighet måste finna eller uppfinna något slags 

gemensam grund. Bengtson använder begreppet argumentationsbas och avser med det ”en socialt 

och språkligt konstruerad kunskapsgrund som hos en individ eller en grupp utgör referensram när 

språkliga yttranden tolkas, samt när vi tar ställning till ny kunskap och nya ståndpunkter”.  140

Begreppet argumentationsbas, så som Bengtson använder det, liknar därför det som i Wolrath 

Söderbergs modell kallas diskussionsgrund. I Bengtsons teori understryks den aktiva roll som retorn 

– eller över huvud taget den som kommunicerar – har när det gäller att skapa förutsättningar för att 

nå fram till sin publik eller samtalspartner och för att övertyga. Detta perspektiv visar att den som 

talar eller skriver inte kan undgå att medvetet, eller omedvetet, välja ut de diskussionsgrunder som 

han eller hon delar, eller tror sig dela, med sin publik. Denna, antagligen helt grundläggande, 

kommunikativa strategi innebär att vi alltid ställs inför val som medför att vi upprätthåller och 

reproducerar, eller ifrågasätter och förändrar, vanor, normer och värden – det vill säga 

diskussionsgrunder. Även denna aspekt av diskussionsgrunden visar att den är något vi förhandlar 

om. 

De sista diskursiva verktygen i modellen, diskussionsoperationerna, handlar om att skapa eller 

visa upp relationer mellan olika punkter och grunder. Exempel på sådana är liknelser, jämförelser, 

metaforer och motsatsförhållanden. Vi kan till exempel jämföra vår demokrati med andra 

demokratier för att skapa större förståelse för vår egen. Vår samhällsordning är en representativ 

demokrati i vilken vi utövar vår rösträtt vart fjärde år. Denna kan vi ställa mot den antika atenska 

samhällsordningen som var en direkt demokrati i vilken man som medborgare blev av med sina 

demokratiska rättigheter (sitt medborgarskap) om man inte uppfyllde sina demokratiska 

skyldigheter (att ta ställning i alla frågor som rörde det gemensamma i samhället). På det viset kan 

vi alltså få syn på sådant som vi annars inte skulle uppmärksamma. 

I allianspartiledarnas artikel använder man sig av motsättningar och dikotomier för att möjliggöra 

orsak–verkan-relationer. Man skapar exempelvis ett motsatsförhållande mellan 

”Socialdemokraternas skriftliga omdömen” och ”kunskapsuppföljning”. Det möjliggör en särskild 

 Se ovan avsnitt 5.2.139

 Bengtson, ”Den mytiska argumentationsbasen”, s. 43. 140
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relation mellan diskussionspunkten ”kunskapsmätning” och diskussionsgrunden ”så mycket 

kunskap som möjligt är bäst” – nämligen att det endast är Alliansens mätmetoder som leder till mest 

kunskap. Dessa operationer är alltså invanda sätt att tänka och samtidigt som en repertoar av sådana 

gör det möjligt att tänka på många sätt – motsatser, synonymer, metaforer, synekdoker etcetera – 

finns det alltid en risk att vi begränsar oss till de tankestrukturer vi känner väl till. Även 

diskussionsoperationerna bör vi därför förhandla om.  

Det finns likheter mellan Wolrath Söderbergs sätt att beskriva doxa som diskursiva verktyg och 

andra teorier. Exempelvis Chaîm Perelmans och Lucie Olbrechts-Tytecas. 1958 gav de ut sitt stora 

verk Traité de l’argumentation – la nouvelle rhétorique.  I inledningen till sin översättning av 141

Perelmans senare verk, Retorikens imperium, skriver Mats Rosengren att Perelmans och Olbrechts-

Tytecas idé var att skapa en ”värdeomdömenas logik”, en argumentationsteori för frågor som inte 

har självklara svar – till skillnad från de frågor som Perelman som logiker tidigare hade intresserat 

sig för.  Rosengren skriver att de vände sig till Aristoteles och hos honom fann verktyg för att 142

beskriva de sätt på vilka vi resonerar när vi diskuterar denna typ av frågor. Perelman och Olbrechts-

Tyteca är kanske mest kända för sitt begrepp det universella auditoriet vilket de använde för att 

försöka lösa upp den gamla konflikten mellan filosofiska sanningar och sofistisk relativism. Det 

universella auditoriet är inte ett konkret auditorium utan vår föreställning om ett auditorium som 

består av alla människor och som skulle övertygas, inte av en objektiv sanning, utan av det som vi 

anser är riktigt, sant och förnuftigt.  Topos hör ihop med det universella auditoriet på så vis att de 143

kan utgöra perspektiv och värden som kan motsvara röster i det universella auditoriet. Det är dock 

två andra begrepp i Perelmans och Olbrechts-Tytecas teori jag vill fästa uppmärksamheten vid: loci 

och argumentationstekniker. Det första, loci, är det latinska namnet för topos.  De utgör ämnen 144

eller hållningar som oftast är implicita och som skapar generella premisser. De loci Perelman och 

Olbrechts-Tyteca diskuterar är de som rör kvantitet, kvalitet, ordning, det existerande, essens och 

person.  Loci skapar som sagt premisser och är därför något man stödjer sig på när man 145

argumenterar. Perelman och Olbrechts-Tyteca påpekar exempelvis att en av demokratins kärnor 

berättigas med hänvisning till ett kvantitetslocus: det som accepteras av det största antalet 

 Jag hänvisar till den anförda engelska översättningen.141

 Chaïm Perelman, Retorikens imperium: retorik och argumentation, Brutus Östlings bokförl. Symposion, 142

Eslöv, 2004, s. 8.

 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 33.143

 Loci är pluralis och ska egentligen översättas till grekiskan med topoi.144

 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 84-85.145
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människor är överlägset.  Som vi såg ovan utgår alliansen i sin artikel från diskussionsgrunden så 146

mycket kunskap som möjligt är bäst, eller annorlunda uttryckt: den största mängden kunskap är 

överlägsen – de använder således kvantitetslocuset. Skillnaden mellan dessa två sätt att använda 

kvantitetslocuset är att i det förra fallet leder den stora mängden till kvalitet – förutsatt att vi anser 

att beslut som rör alla blir bättre om de fattas av många än av få – medan det i det senare fallet 

verkar vara mängden i sig som är bra.  De loci som tas upp i The New Rhetoric liknar alltså och 147

kan faktiskt sägas motsvara det som i Wolrath Söderbergs modell benämns diskussionsgrunder. För 

det andra finner vi i Perelmans och Olbrechts-Tytecas verk två arter av argumentationstekniker: en 

associativ och en dissociativ. En utgångspunkt för Perelmans och Olbrechts-Tytecas resonemang 

om dessa tekniker är att all argumentation karaktäriseras av att dess beståndsdelar ständigt 

interagerar med varandra och att denna interaktion sker enligt vissa scheman eller mönster – 

mönster som återupprepas i olika argumentationer.  Dessa scheman eller mönster utgör de två 148

arterna av argumentationstekniker. Den associativa arbetar genom att föra samman olika 

beståndsdelar för att skapa en enhet. Målet är att antingen organisera eller värdera dem med hjälp av 

varandra. Ett exempel på en associativ argumentationsteknik är Sverigedemokraternas 

reklamaffischer inför valet till europaparlamentet som sattes upp i Stockholms tunnelbanor under 

maj 2014. På affischerna försöker Sverigedemokraterna sammanföra separata enheter till en helhet, 

nämligen organiserad brottslighet och tiggeri. Syftet är att vi ska värdera tiggeri med hjälp av 

brottslighet.  Den dissociativa tekniken arbetar tvärtom genom att separera eller föra isär 149

beståndsdelar som innan argumentationen inleds anses bilda en enhet. Denna teknik är enligt 

Perelman den vanliga inom filosofi – den används för att bekräfta den valda filosofins uppfattning 

och för att skapa koherens inom den.  Exempelvis bygger Platons resonemang om sken och 150

verklighet på en dissociation genom vilken de inkompatibiliteter som skenvärden ger upphov till – 

 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 86. Jämför de retoriska topos Amossy identifierar hos Aristoteles 146

ovan.

 Lägg märke till att mitt resonemang här är ett exempel på diskussionsoperationen jämförelse och att den 147

synliggör en brist i allianspartiledarnas argumentation.

 Wolrath Söderberg understryker att vi återanvänder topos. Detta är viktigt eftersom det åtminstone 148

delvis förklarar den makt doxa utövar över oss: vi använder av vana och tradition mönster för tänkande (dvs. 
topos) som vi har tillägnat oss genom insocialisering.

 Reklamaffischerna väckte stor uppmärksamhet och fick kraftig kritik från många håll. I dag (juni 2015) kan 149

vi dock se att detta sätt att tala om tiggeri har spridit sig till andra partier. Exempelvis har Moderaterna 
föreslagit ett förbud mot organiserat tiggeri (http://www.dn.se/debatt/vi-foreslar-att-organiserande-av-
tiggeri-ska-kriminaliseras/, senast besökt 25 juni 2015).

 Rosengren, Psychagōgia – Konsten att leda själar, s. 167. 150
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exempelvis att en käpp som sticks ned i vatten ser bruten ut men känns rak – får en rationell och 

logisk förklaring genom att den verkliga verkligheten förser oss med ett kriterium eller en regel med 

vilken vi kan skilja åt och värdera de olika fenomenen i skenvärden – den brutna käppen kan vi 

avfärda som en illusion.  Båda dessa argumentationstekniker kan sägas syfta till att förändra det 151

eller de tankesystem som mottagaren av argumentationen har och de hör ihop med vad som i 

Wolrath Söderbergs modell kallas diskussionsoperationer.  

De diskursiva verktygen, och de perspektiv som Perelmans och Olbrechts-Tytecas teori tillför, 

visar på kunskapens gemensamma och föränderliga sidor. Vi måste dela, och i ett visst avseende 

vara överens om, diskussionspunkter, diskussionsgrunder och diskussionsoperationer för att kunna 

förhandla om dem och förändra och utveckla de kunskaper vi har. Denna syn på språk, kunskap och 

världen är alltså i samklang med de retoriska perspektiv jag har gjort gällande. 

5.3.2. Argumentativa vanor 

I den andra delen av sin toposmodell ser Wolrath Söderberg topos som argumentativa vanor vilket 

innebär att hon ser till den praktik ur vilken de diskursiva verktygen kommer. Hon menar att det 

finns ”sätt att resonera på i problematiska frågor som utvecklats inom ramen för en doxa” och som 

därför fungerar bättre än andra.  Det är dessa sätt hon kallar argumentativa vanor och de beskriver 152

vilka diskursiva verktyg som i olika sammanhang är relevanta och viktiga. Därför visar också de 

argumentativa vanorna varför vi tar vissa topos men inte andra på allvar. Vi är vana, insocialiserade 

och införstådda i att vissa topos används och hur de används. Argumentativa vanor är alltså 

ytterligare ett sätt att tala om doxa, precis som diskursiva verktyg, men ur ett annat perspektiv. 

Ett exempel på en argumentativ vana är den debatt om skolan som allianspartiledarnas artikel är 

ett inlägg i. Det är uppenbart att man ska diskutera vissa saker och på vissa sätt. Att betygens 

existens tas för given (och därmed utgör en diskussionsgrund) och att frågan om hur elevernas 

kunskaper ska mätas och kontrolleras är uppe för diskussion (och därmed utgör en 

diskussionspunkt) är exempel på vad som ingår i denna argumentativa vana. Wolrath Söderberg 

 Rosengren Psychagōgia – Konsten att leda själar, s. 168. Ett underliggande antagande här är alltså att 151

den verkliga verkligheten är kompatibel, det vill säga att den inte innehåller några motstridigheter. Ett 
sådant antagande är en tankefigur – ett förgivettagande och en självklarhet – som är talande för vår syn på 
världen och som därför kan tänkas styra våra möjligheter att tänka och handla. Denna tankefigur ligger, i 
min uppfattning, bakom viljan att veta med säkerhet och suktan efter trygghet. Vi bör med andra ord vara 
öppna för att kritisera och ifrågasätta sådana antaganden. Jämför också avsnitt 6.2. nedan.

 Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, s. 122-123.152

!41



understryker att den argumentativa vanan måste vara meningsfull för deltagarna för att kunna 

betraktas som ett topos i hennes bemärkelse. Det innebär att vi använder vanan att argumentera för 

att slå an något hos deltagarna i samtalet – med andra ord är vanan något vi använder för att skapa 

mening. Kvinnlighet och manlighet är exempelvis i sig inte argumentativa vanor, det är först när vi 

börjar tala om kvinnlighet och manlighet på ett visst sätt som vi kan kalla det en argumentativ vana. 

Den växande debatten om feminism är ett bra exempel på hur diskussionsgrunden jämlikhet skapar 

nya argumentativa vanor. Förut användes jämlikhet bland annat för att belysa skillnader mellan 

män. Att den franska revolutionen gav oss begrepp som broderskap men inte syskonskap säger en 

hel del om våra tidigare argumentativa vanor. I dag talas det ofta om systerskap i stället vilket visar 

att vi har börjat använda våra erfarenheter av att diskutera jämlikhet för att diskutera en ny fråga.  153

Argumentativa vanor beskriver således vilka frågor som är aktuella och hur man brukar resonera i 

dessa frågor. Den som försöker få syn på och förstå sig på argumentativa vanor kan därmed anpassa 

sig till de implicita och explicita förväntningar som finns hos en publik och andra talare. Den som i 

stället går utanför vanan riskerar att inte tas på allvar.  Exempelvis skulle den politiker som börjar 154

ifrågasätta att vi över huvud taget har betyg i skolan antagligen mötas med stor skepsis. Vi behöver 

alltså en viss stabilitet eller tillfälligt fasta antaganden som vi delar och som vi kan förhålla oss till 

för att vi ska kunna resonera med varandra på adekvata och trovärdiga sätt. Samtidigt visar detta 

perspektiv på topos att vi behöver en kritisk och självkritisk inställning för att undvika att endast 

reproducera de vanor vi befinner oss i när vi förhandlar. Utan en sådan inställning skulle exempelvis 

inte våra sätt att tala om  jämlikhet förändras. Gemensamma utgångspunkter – exempelvis 

diskussionsgrunder, argumentationsbaser eller klichéer – är med andra ord en förutsättning för att vi 

ska kunna öppna för nya tolkningar, uppfattningar och hållningar; vi behöver helt enkelt en 

gemensam kunskapshorisont för att tillsammans kunna se eller skapa en ny kunskapshorisont. 

Enligt Wolrath Söderberg kan vi bryta våra vanor för att tänka på nya sätt när vi låter olika 

perspektiv mötas och tar varandras hållningar på allvar. Därmed har vi kommit in på den tredje 

delen i modellen. 

 Exemplet rör sig visserligen över ett historiskt plan eller perspektiv men principen är densamma när det 153

handlar om mer individuella och till särskilda kontexter begränsade argumentativa vanor.

 Jämför Foucaults resonemang om Gregor Mendel i avsnitt 6.1. nedan. 154
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5.3.3. Mötesplatser för meningsskapande 

Ett möte förutsätter något gemensamt. Det kan vara något vi är eniga om men lika gärna något vi är 

oeniga om. Topos för med sig, enligt Wolrath Söderberg, en resurs eller ”ett brett nät av mening och 

sammanhang som blir tillgängligt för meningsskapande”.  Hon syftar då på nätverk av 155

konnotationer som diskussionspunkterna, diskussionsgrunderna och diskussionsoperationerna 

aktualiserar när vi använder dem – vi kan med hjälp av topos knyta an till andras meningsnätverk. 

Då blir topos ”mötesplatser för talarens och lyssnarens intressen, erfarenheter och värden”  och 156

det är när dessa nätverk möter, krockar och påverkar varandra som förhandlingen om doxa uppstår. 

Denna del av modellen uppmärksammar vikten av de många deltagarnas olika perspektiv. Här finns 

således en koppling till det Arendt kallar objektivitet – insikten att denna värld tillhör oss alla och 

att vi måste tillåta den att göra det. Först då blir vi nämligen motiverade att ifrågasätta våra 

försanthållanden och förgivettaganden och först då kan vi utvecklas både som individer och som 

kollektiv. Detta verkar också vara det övergripande syftet med Wolrath Söderbergs modell: 

För att vi ska kunna ifrågasätta det givna behöver vi diskursiva verktyg att ifrågasätta med. 
Ifrågasättandet måste dessutom ske med sådana diskussionspunkter, diskussionsgrunder och 
diskussionsoperationer som är acceptabla inom vår egen doxa, för att det vi kommer fram till 
ska tillmätas någon giltighet.  157

Det handlar alltså om att få syn på, beskriva och kritisera de meningsnätverk som hela tiden finns 

närvarande när vi kommunicerar, handlar och agerar som individer och kollektiv i världen. På detta 

sätt ger alltså modellen uttryck för en kritisk dimension hos doxaförhandling och enligt Wolrath 

Söderberg är det alltså genom möten mellan olika perspektiv som kritiken blir möjlig.  

Jag uppfattar både argumentativa vanor och mötesplatser för meningsskapande som sätt att tala 

om i vad doxaförhandling sker. Det handlar om att beskriva hur vi använder doxa för att diskutera, 

argumentera, ifrågasätta, omkullkasta, etablera och upprätthålla de vanor och meningsnätverk av 

åsikter, hållningar, attityder, fakta, förgivettaganden och försanthållanden vi aldrig kan frigöra oss 

ifrån, men väl förhålla oss till och därmed förändra. 

Jag kan efter denna genomgång av Wolrath Söderbergs toposmodell konstatera att vi kan använda 

de begrepp som ingår i modellen för att analysera och beskriva vissa aspekter av doxaförhandling. 

En styrka är att det i teorin finns en potential att göra det osynliga synlig och det tysta hörbart; vi 

 Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, s. 124.155

 Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, s. 124.156

 Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, s. 126.157
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kan i tystnaden kring vissa frågor få en glimt av doxa och vi kan använda begreppen för att uppfatta 

det som inte sägs. Som jag har visat ovan synliggör exempelvis vissa diskussionspunkter 

diskussionsgrunder som aldrig nämns. Frågan om från vilken ålder betyg ska ges och frågan om 

huruvida de nationella proven ska vara digitala (så som dessa frågor diskuteras i allianspartiledarnas 

artikel) förutsätter en stark tro på ett utbildningssystem som bygger på målstyrning och 

kontrollstationer vilket – i ljuset av de resonemang jag har fört ovan – säger en hel del om den 

svenska grundskolan som institution. Ett annat implicit förgivettagande är den tilltro till Pisa och 

OECD som jag har diskuterat. Teorin är därför ett intressant och viktigt bidrag till den retoriska 

analysen och kritiken. 

Wolrath Söderbergs teori bekräftar andra teorier – som Perelmans och Olbrechts-Tytecas – och 

modellen kan användas så som jag har använt den ovan, nämligen för att visa hur förhandling i, 

med och om doxa kan gå till i och runt en viss fråga. Jag kan dock inte, så som jag förstår dem, 

använda begreppen i modellen för att beskriva doxaförhandling i den bemärkelse jag har försökt 

göra gällande – modellen säger exempelvis ingenting om vad som utgör en gemensam eller politisk 

fråga. Jag behöver med andra ord återgå till vad jag har sagt om retorik och politik och försöka se 

Wolrath Söderbergs teori i ljuset av det. För att ta mig ut till ett större perspektiv som stämmer 

bättre överens med de ambitioner jag har i uppsatsen vill jag därför rikta uppmärksamheten mot 

vissa aspekter av Wolrath Söderbergs teori som svarar mot flera av de behov som jag lyfte fram som 

viktiga i kapitel 4 ovan. Dessa aspekter belyser fyra retoriska kvaliteter som kommer ur den 

protagoreiska traditionen. Det gäller för det första den retoriska kunskapssyn som modellen vilar på 

– kunskap ses, i likhet med doxa, som något vi skapar genom interaktion tillsammans med 

varandra. För det andra gäller det synen på språket som det medel – med sina ord, begrepp, 

uttryckssätt och så vidare – vi använder för att skapa kunskap. För det tredje idén om de många 

perspektiven vars syfte är att garantera allas deltagande och att skapa ett samtalsklimat som innebär 

att vi lyssnar på varandra. För det fjärde den kritiska inställning som är nödvändig för att vi ska 

kunna ifrågasätta de vanor som vi annars riskerar att låta styra oss fullständigt. Denna kritiska 

inställning kommer jag att koppla till begreppet frónēsis och retorikens etiska dimension. 

6. Retoriska kvaliteter hos politiskt handlande 

I detta kapitel ska jag utveckla och fördjupa mina resonemang om de fyra kvaliteter hos politiskt 

handlande som de retoriska perspektiven på det gemensamma gjorde mig uppmärksam på. Det 
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gäller alltså först kunskapssynen och språksynen, sedan de många perspektiven och slutligen 

frónēsis eller retorikens etiska dimension. I det följande ska jag visa vad dessa kvaliteter innebär 

och vad de betyder för politiskt handlande och medborgerlig kompetens. Jag kommer att avsluta 

kapitlet med att ge ett förslag på hur vi kan beskriva medborgerlig kompetens. 

6.1. En retorisk syn på kunskap 

I  början av denna uppsats påstod jag att den som skriver ett arbete inom ämnet retorik inte kan 

undgå att i viss mån argumentera för ämnets relevans och omfattning. En anledning till det är, som 

jag skrev, retorikens historiska position som filosofins fiende. Den av Platon etablerade schismen, 

enligt vilken filosofin ägnar sig åt sanningssökande och retoriken åt tro, åsikter och manipulation, 

har haft så starkt inflytande att den som kallar sig retoriker (eller sofist) antagligen aldrig helt har 

kunnat undvika att försvara sig – anklagelserna mot konsten ligger i luften. Ännu i dag finns dessa 

anklagelser kvar vilket märks i den allmänna uppfattningen om retorik. Bilden av retorik är tydlig i 

medierna – det räcker att lägga märke till hur själva ordet retorik används. Slår vi på 

nyhetsprogrammen på teven eller radion dröjer det inte länge förrän någon politikers uttalande blir 

avfärdat med kommentaren ”det är bara retorik”. Man menar att det bara är tomt prat.  Av denna 158

anledning finner vi i så gott som varje retorikarbete ett refutatio i vilken denna kritik bemöts; vi 

försvarar oss redan innan vi har blivit anklagade. Denna försvarsposition står i klar relation till 

begreppet kunskap och sanning. Det är för den retoriska kunskapssynen som retorikern kommer till 

försvar och kärnan i denna syn är det gemensamma. 

Jag har egentligen redan beskrivit den retoriska kunskapssynen ovan i kapitel 5. Det finns dock 

anledning att, efter genomgången av Wolrath Söderbergs toposmodell, klargöra dess relevans för 

politiskt handlande. En avgörande utgångspunkt för en retorisk syn är att kunskap är något vi skapar 

tillsammans – kunskapsproduktion är något som både möjliggörs och begränsas av det faktum att vi 

med nödvändighet delar kunskapen med varandra. I ett visst avseende gäller detta all slags kunskap, 

såväl fakta som värden; om vi inte har en gemensam tro på kunskapen är den inte meningsfull för 

oss – den anses helt enkelt inte vara kunskap. Exempelvis blev Gregor Mendel inte tagen på allvar 

 Man skulle kunna tro att det är något bra att folk talar om retorik och använder ordet retorik. Jag menar 158

att denna retorikens uppsving är bedräglig. Retoriken har en uppsving bland allmänheten blott som en 
kommunikationskonst vilken som helst. Som jag har hävdat måste vi, för att undvika sådana oförtjänta 
reduktioner, ta på allvar retorikens politiska potential. Det gör vi inte när retoriken endast handlar om hur 
politiker talar, rör sig och klär sig.

!45



när han 1865 la fram sin tes om ärftlighet. Enligt Foucault var den vetenskapliga världen inte redo 

för denna kunskap: ”Mendel talade sanning men befann sig inte inom det ’sanna’ i sin tids 

diskurs”.  Den teori Mendel presenterade kunde vid denna tid inte bli något gemensamt.  159 160

Detsamma gäller värden. Samhället kan exempelvis aldrig bli jämlikt om inte vi för det första vill 

det och för det andra har en gemensam uppfattning om vad jämlikhet är. Dessa två exempel 

uppvisar en viktig skillnad mellan olika typer av kunskap. Det finns sådant som inte kan vara på 

annat sätt (reglerna för hur vi ärver egenskaper av våra föräldrar) och sådant som kan vara på annat 

sätt (vad vi anser att jämlikhet är). Gemensamt för dessa är dock att vi måste vara eniga för att 

uppfatta det vi talar om som sant. Distinktionen mellan kunskap och frågor som inte kan vara på 

annat sätt och sådant som kan vara på annat sätt är viktig för att ringa in de frågor retoriken som 

konsten att handla politiskt intresserar sig för – nämligen den senare typen som just därför att den 

kan vara på annat sätt är värd att förhandla om.  Med andra ord är vi intresserade av frågor som 161

inte har några givna svar, som aldrig får ett svar som gäller en gång för alla. Det är den typen av 

kunskap som är intressant ur både ett retorisk och ett politiskt perspektiv. Ett kriterium för 

gemensamma frågor är i själva verket att de kan vara på annat sätt, annars skulle det vara 

meningslöst att förhandla om dem (och som jag har antytt på ett par ställen ovan, bland annat i 

dialog med Castoriadis, är inte målet själva de beslut vi fattar utan förhandlingen i sig).  

6.2. En retorisk syn på språk 

Den toposlära som jag har presenterat har oundvikligen ett retoriskt perspektiv och en retorisk syn 

på språket – både när det gäller de språkliga valen och när det gäller hur man intresserar sig för 

språket. Jag har redan varit inne på vad en sådan syn kan innebära men det krävs ett förtydligande 

som synliggör både dess retorikhistoriska förankring och dess konsekvenser när vi talar, tänker och 

handlar med hjälp av språket. Den retoriska synen på språket har en historia som sträcker sig långt 

 Michel Foucault, Diskursens ordning, installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 159

1970, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993, s. 25.

 Foucault intresserar sig för orsakerna till detta. Jag använder dock detta exempel endast för att visa att 160

ett kriterium för att något ska accepteras som kunskap är att vi delar den med varandra.

 Som bekant menade Aristoteles att retoriken sysslar med sådant som kan vara på annat sätt medan 161

dialektiken och logiken tar hand om frågor som har nödvändiga svar. 
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bakåt i tiden, åtminstone till det antika Aten.  Liksom när det gäller kunskapssynen spelade 162

schismen mellan retorik och filosofi en viktig roll för synen på språket, i synnerhet när det gällde 

hur ordet logos skulle tolkas. Det är i själva verket i en konflikt om den tolkningen som schismen 

har sin grund. Enligt Rosengren var begreppet svårtolkat redan då och kunde stå för bland annat 

förnuft, tänkande och tal, var för sig eller tillsammans utan någon tydligt gränsdragning.  Platon 163

och hans likar ansåg att det var nödvändigt att dra skarpa gränser mellan dessa betydelser. Sådana 

gränser stämde väl överens med deras syn på hur världen var beskaffad, nämligen som ett 

hierarkiskt system med tydligt avgränsade områden. I detta system utgjorde idén det sannaste och 

högsta, dess skugga bildade tanken, tankens skugga talet, talets det skrivna ordet och så vidare. Ju 

längre bort från idén vi rör oss desto längre bort från sanningen kommer vi enligt Platon.  164

Exempelvis utgör ett fotografi av en skulptur föreställande en karaktär ur en roman så många steg 

av kopior på kopior att det blir svårt att räkna, och det ena är falskare än det andra. Med denna syn 

på världens beskaffenhet kunde Platon skilja mellan sinnevärld och idévärld eller mellan skenbart 

och verkligt. I detta åtskiljande mellan sant och falskt ligger den stora skillnaden mellan den 

retoriska och den filosofiska hållningen. Sofisterna eller retorikerna, till vilka Protagoras och 

Gorgias får betraktas som de mest framstående under denna tid, ansåg nämligen tvärtemot Platon att 

de olika betydelser som hörde till ordet logos inte alls kunde skiljas från varandra. De menade att 

det var nödvändigt att låta talet och tänkandet smälta samman, påverka, forma, omforma och 

utveckla varandra. 

Skillnaderna mellan dessa olika synsätt var inte blott intellektuella hårklyverier utan hade direkt 

koppling till det vardagliga livet. Att förstå logos i enlighet med sofisterna Protagoras och Gorgias – 

att logos olika betydelser inte kan skiljas från varandra –  innebär att man ser språk och tänkande 165

som oupplösligt förenade. Rosengren talar i Doxologi – En essä om kunskap om logos som ”det kitt 

 Det är möjligt att man kan tala om olika retoriska språksyner. Därför gör jag inte heller här anspråk på att 162

säga något som är sant eller som bör uppfattas på endast ett sätt. Den syn jag beskriver här delas dock av 
många retoriker.

 Mats Rosengren, Psychagôgia – konsten att leda själar. Om konflikten mellan retorik och filosofi hos 163

Platon och Chaïm Perelman, Brutus Östlings bokförlag symposion, Stockholm, 1998, s. 12. 
Ordet logos hade fler betydelser. Wolrath Söderberg räknar upp ord, påstående, argument, ordning och 
påpekar att logos alltså betecknade flera olika företeelser eller fenomen och därmed samlade dem till en 
helhet eller enhet – fenomen som vi i dag har många olika begrepp för (Topos som meningsskapare, s. 84).  
Liksom begreppet ethos utgör logos en diskussionspunkt i dagens retorikvetenskap.

 Jämför diskussionen i 6.1. ovan.164

 Wolrath Söderberg uppmärksammar oss på att inte heller alla de som anammade denna hållning hade 165

en enhetlig uppfattning av logos. Gorgias lyfte exempelvis fram den språkliga sidan medan Isokrates lyfte 
fram den gemensamma (Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, s. 84-85).
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som håller människor tillsammans […] det viktigaste bland de verktyg med vilka vi utmejslar vår 

natur – vår egen mänskliga så väl som världens – och som samtidigt utmejslar oss såsom 

människor”.  Det är med andra ord med och genom logos vi skiljer oss från andra djur. Att vara 166

människa betyder att ha logos vilket innebär att ”vara i stånd att, vara till förfogande för” logos.  167

Det innebär att ta vara på språket på ett sådant sätt att vi exempelvis kan ”uppfatta gott och ont, rätt 

och orätt och så vidare, och [att] det är gemenskap i dessa värderingar som bildar hus och stat”.  168

Detta resonemang är en del av Rosengrens tolkning av Protagoras homo mensura-sats enligt vilken 

”[m]änniskan är alltings mått: måttet för det varande, att det är, och för det icke-varande, att det icke 

är”.  Rosengren menar att det är med logos människan mäter sin värld. I en intressant text visar 169

Barbara Cassin hur detta kan gå till.  Hon tar avstamp i en av Salvador Dalís målningar i vilken 170

spegelbilden av några svanar reproduceras som elefanter. Cassin diskuterar frågan om identitet och 

hur den ene är den andre. På vilket sätt är svanarna och elefanterna varandra? Hur skiljer de sig 

från varandra? Med hjälp av Gorgias traktat om icke-varat kommer hon fram till att det yttre endast 

kan förstås och struktureras – och faktiskt endast existera – i och genom utsagan. I detta avseende 

skapar vi alltså vår värld genom att tala vilket innebär – eftersom vi alla bär på olika erfarenheter 

och perspektiv – att den värld vi skapar kommer vara full av motsägelser, paradoxer och 

invändningar, precis som Dalís målning. Retoriken som en lära om hur social mening tar form och 

utvecklas kan därför inte innebära en frigörelse från språket. Tvärtom kommer det faktum att vi har 

logos att påverka hur vi bygger hus, skapar samhällsordningar, beteendemönster och institutioner. 

Tanken att människan använder logos för att mäta sin värld är enligt Wolrath Söderberg 

nödvändig för att toposläran ska bli begriplig. Topos är nämligen, enligt henne, de verktyg vi 

behöver för att kunna låta våra åsikter brytas mot varandra, frigöra oss från de synsätt vi är bundna 

till och för att kunna låta våra olika perspektiv mötas. Topos är därmed ett av alla möjliga svar på 

hur människan mäter sin värld med hjälp av logos; de förklarar hur språk, tänkande och värld 

hänger ihop. Denna tolkning av logos möjliggör därmed idén om de många perspektiven. 

 Mats Rosengren, Doxologi – En essä om kunskap, 2. utg., Retorikförlaget, Åstorp, 2008 [2002], s. 24-25.166

 Marcia Sá Cavalcante Schuback, 2001, efter Rosengren, Doxologi – En essä om kunskap, s. 23.167

 Aristoteles, Politiken, 1253a, efter Rosengren, Doxologi – En essä om kunskap, s. 23, not 8.168

 Platon, Skrifter. Bok 4, Theaitetos, Atlantis, Stockholm, 2006, 152a.169

 Barbara Cassin, “Identité et catastrophe, ou comment le cygne devient éléphant”, La Nef 4, 170

1981, p. 69-75.
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6.3. Idén om de många perspektiven 

När Wolrath Söderberg talar om mötesplatser för meningsskapande understryker hon att dessa 

skapas genom att vi knyter an till andras meningsnätverk och låter dessa krocka med och påverka 

varandra – det vore annars meningslöst att kalla dem mötesplatser. Denna del i toposmodellen ger 

därmed uttryck för en idé om många perspektiv. Idén är egentligen lika gammal som retoriken själv 

och bygger på ett annat fragment som Protagoras har lämnat efter sig, det så kallade dissoi logoi-

fragmentet: ”[d]et finns två varandra motsatta ståndpunkter i varje fråga”.  Dissoi logoi handlar 171

om att låta olika, motstridiga åsikter komma till tals och brytas mot varandra. Det viktiga med 

satsen är, enligt Wolrath Söderberg, inte konstaterandet att det kan finns två motsatta eller olika 

uppfattningar i en fråga utan att flera uppfattningar kan vara både giltiga och meningsfulla 

samtidigt. Den insikten är talande för antilogiken, ”konsten att göra motstridiga argument rättvisa i 

en kunskapsutvecklande debatt”.  Antilogiken, i denna bemärkelse, har alltså det uttalade målet att 172

ta det gemensamma på allvar. Wolrath Söderberg menar att antilogiken är en dialogform med syfte 

att deltagarna ska bli klokare genom att tala med varandra och att den innebär kunskapsutveckling 

eftersom flera uppfattningar tas på allvar och bryts mot varandra. Det är genom att tala så att säga 

antilogiskt, om jag tolkar Wolrath Söderberg rätt, som vi utvecklar vår praktiska klokhet (frónēsis) 

och vår doxa. Hon menar nämligen att det i ”angtilogiska” möten sker ett prövande och ett 

förhandlande om doxa vilket innebär att vi vidgar våra perspektiv och förflyttar oss ut från de 

områden i doxan där vi känner oss som mest hemma; när vi tvingar oss själva att på allvar pröva 

andra människors ”sanningar” måste vi byta perspektiv och lämna våra egna försanthållanden. 

Därför är antilogiken ett sätt att utmana vår doxocentricitet.  Dessa antilogiska perspektiv talar 173

alltså för att fokus i politik och i politisk handlande bör ligga på förhandlingen och inte på själva 

besluten; det är i förhandlingen som allas perspektiv kan komma till uttryck – något som alltså är en 

förutsättning för ett demokratisk medborgarskap. Dessutom ger antilogiken uttryck för en 

(själv)kritisk hållning vilket förstärker uppfattningen att den är en viktig aspekt av politiskt 

handlande.  

Idén om de många perspektiven – för vilkens realisering antilogiken är en möjlig väg – kan 

förstås som en inställning eller attityd till det gemensamma som verkar mellan kunskapssynen och 

 Dissoi logoi, motsatta uppfattningar, 1. utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2013, s. 7.171

 Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, s. 96.172

 Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, s. 100. 173

Samtidigt ska vi vara medvetna om att vad vi uppfattar som antilogiskt också bestäms av doxa. Denna insikt 
förstärker uppfattningen att vi måste utmana och ifrågasätta våra egna hållningar och ståndpunkter.
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språksynen. Antilogiken är med andra ord ett sätt för oss att försöka koppla samman idén om 

kunskap som något gemensamt med idén om språk som vårt verktyg för att skapa världen. Därmed 

kan antilogiken ses som ett försök att garantera att den gemensamma värld vi skapar blir objektiv i 

Arendts bemärkelse, det vill säga ett resultat av allas vårt deltagande. 

Låt oss rekapitulera Wolrath Söderbergs resonemang med vilket jag inledde avsnitt 5.3: frónēsis 

är en praktisk klokhet som vi använder i doxaförhandling för att utveckla den gemensamma 

klokheten doxa. Detta antagande är, vilket jag har nämnde ovan, problematiskt eftersom doxa i sig 

inte är något gott eller klokt. Historien visar att doxa lika gärna kan utgöra en dumhet. Ett exempel 

på det, vilket Kenneth Burke visar i sin analys av Mein Kampf, är hur Hitler under 1920- och 1930-

talen genom sin propagandaapparat skapade förutsättningar för en doxa enligt vilken vissa beslut 

som i andra sammanhang skulle uppfattas som absurda framstod som både förnuftiga och rationella. 

Doxa innebär alltså inte i sig en klokhet. Det är mot detta och denna ”brist” hos retoriken som den 

platonska filosofin och Platon riktar sin kritik – vi kan inte, om vi förkastar varje moralisk, etisk och 

kunskapsmässig transcendent måttstock, garantera att vi fattar kloka och visa beslut. Men den 

retoriska hållningen är att inte heller någon sådan måttstock kan garantera klokhet – jag har tidigare 

avfärdat sådana heteronoma krafter. Vad Wolrath Söderberg föreslår är i stället en mängd 

måttstockar. Hon menar att retoriken etablerar flera sådana och att dessa återfinns i mötena och 

krockarna mellan våra olika åsikter, värderingar, topos och doxor, det vill säga i det 

gemensamma.  Det skulle innebära att vi – beroende på omständigheterna, spelet, intressena och 174

förutsättningarna –  måste ställa upp mer eller mindre tillfälliga måttstockar som pekar ut vad som 175

är vist i den aktuella situationen. Samtidigt måste vi vara försiktiga – en fullständigt relativistisk 

hållning går som sagt inte an. Jag menar att vi behöver något slags fasta (men väl föränderliga) 

referenspunkter för att navigera i doxan av kunskaper, maktspel, åsikter, hållningar, känslor och så 

vidare. Om frónēsis ska vara den förmåga med vilken vi kan (upp)finna dessa referenspunkter 

måste begreppet undersökas noggrannare.  Därför vänder jag mig nu till retorikforskaren José 176

Luis Ramírez som menar att frónēsis utgör retorikens etiska dimension. 

 Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, s. 102.174

 Jämför citatet på s. 29-30.175

 Jämför Aristoteles definition av retoriken som ”en förmåga att i varje enkilt fall uppfatta det som kan vara 176

övertygande eller övertalande”. 
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6.4. Den etiska dimensionen 

I sin avhandling Skapande mening undersöker José Luis Ramírez antika begrepp – i synnerhet så 

som de används i Aristoteles verk – för att förstå de uppfattningar vi har i dag om rationalitet, 

vetande och samhällsplanering.  Ramirez arbete är samtidigt en kritik av den nutida svenska 177

politiska ordningen och en undersökning av den antika demokratin. Hans mål är att förstå sig på 

medborgerlig kompetens eller medborgarbildning och att försöka klargöra hur Aristoteles praktiska 

filosofi kan tillämpas i vår tid.  Kritiken, som jag uppfattar den, består i korthet i att vår demokrati 178

i själva verket är ett maskerat fåtalsvälde. Ramírez menar därför, i likhet med Arendt och 

Castoriadis, att den typ av (politiskt) handlande man sysslade med i Aten inte är möjlig så som 

samhället är instituerat i dag. Problemet ligger bland annat i representationsbegreppet som Ramírez 

uppfattar som ”den trollstav som får fåtalsväldet att se ut som demokrati och [som] förklarar all 

direkt demokrati som utopisk”.  Ramírez hållning är att representation aldrig kan vara 179

demokratisk: att lämna ifrån sig handlandet innebär med nödvändighet – eftersom demokrati är 

handlande – att demokratin upphör. Liksom Castoriadis anser han således att aktiviteten att gå och 

rösta vart fjärde år inte är en politisk handling. Ramírez förespråkar alla medborgares deltagande 

och menar att medborgarskapet kräver en särskild kunskap, nämligen talets – en kunskap som 

således alla måste ha varför begreppet medborgerlig kunskap eller kompetens blir relevant att 

använda. Men talets kunskap ska inte förstås som ”konsten att tala eller övertyga”, snarare som 

”konsten att förstå vad vi gör med språket och vad språket gör med oss” –  alltså mer lik 180

Rosengrens definition av retoriken som ”en lära om hur social mening tar form”. En nödvändig 

aspekt i en sådan retorik är enligt Ramírez en etisk dimension som innebär kritik av andra såväl som 

av en själv.  För att förstå hur Ramírez ser på denna kunskap och i vad det etiska består ska jag nu 181

redogöra för hans tolkningar av några av de för denna kunskap viktigaste aristoteliska begreppen. 

Aristoteles skiljer mellan tre olika mänskliga aktiviteter som kräver och skapar olika slags 

kunnande och som har olika syften: theōria, poíēsis och prãxis.  Theōria är en teoretisk 182

verksamhet som kräver och leder till vetenskaplig skicklighet och teoretisk kunskap, epistémē. 

 Ramírez, Skapande mening, s. III.177

 I ett mejl till mig skriver han följande: ”Temat ’medborgerlig kompetens’ och ’medborgarbildning’ har 178

varit mitt främsta syfte med nästan allt vad jag sysslat med i drygt 40 år”.

 Ramírez, Skapande mening, s. 317.179

 Ramírez, Skapande mening, 352-353.180

 Ramírez, Skapande mening, s. 351.181

 Ramírez, Skapande mening, s. 15-16.182
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Exempelvis sysslar filosofin med denna aktivitet och kunskapsform genom att tänka, pröva och 

teoretisera.  Poíēsis är en produktiv aktivitet som kräver den praktiska färdigheten technē och vars 183

syfte är produktion. Skotillverkning är en typisk poíēsis och den praktiska färdighet som krävs för 

att tillverka skor – det vill säga att kunna hantera skomakarmaskinen, konstruera sulor och så vidare 

– är en särskild technē. Prãxis slutligen är en handlande aktivitet som kräver den praktiska 

färdigheten frónēsis. En lärare som befinner sig i ett klassrum tillsammans med sina elever och som 

arbetar för att skapa engagemang, väcka intresse, fånga upp elevernas kunnande, relatera 

ämnesstoffet till deras erfarenheter, låta eleverna uttrycka sina känslor och så vidare använder hela 

tiden sin fronetiska färdighet. Den aktivitet hon och eleverna sysslar med är alltså prãxis. Två saker 

är i min mening utmärkande för lärarens arbete i klassrummet. För det första arbetar hon för att 

tillsammans med eleverna skapa gemensam mening, det vill säga att göra arbetet i klassrummet 

meningsfullt för dem som är där. För det andra leder hon mötet mellan olika individer vilket 

förutsätter att eleverna får möjlighet att visa vilka de är för varandra och därigenom utveckla sina 

personligheter. En av lärarens viktigaste uppgifter är därför enligt mig att utföra ett arbete med 

relationer.  Dessa två punkter är också karaktäriserande för prãxis enligt Ramírez: i prãxis 184

använder vi vår frónēsis för att skapa mening och för att utveckla våra karaktärer. Ramírez talar om 

frónēsis som en särskild hexis – en handlingsdisposition som uppstår genom långvarig erfarenhet.  185

Hexis – och nu talar jag om frónēsis – beskriver därför en säkerhet och trygghet att handla klokt i 

relation till och med andra människor och som vi tränar upp och tillägnar oss just genom att handla. 

Här menar jag att den etiska dimensionen spelar en avgörande roll. Den innebär nämligen, vilket 

Ramírez framhåller (i enlighet med Castoriadis), förmågan att kritisera och ifrågasätta. Jag menar – 

och här kan vi mentalt rekapitulera de resonemang jag förde med hjälp av Castoriadis ovan – att vi i 

mötena med andra människor måste rikta en sådan kritik mot oss själva för att vår hexis inte ska 

stelna eller förlora sin politiska potential.  

Retorikens etiska dimension framträder enligt Ramírez först i prãxis: ”[a]tt övergå från poíēsis till 

prãxis och från technē till frónēsis är detsamma som att övergå från produktiva aktiviteter till 

 I själva verket är detta en förenkling. Ramírez menar att även theōria är en produktiv aktivitet, nämligen 183

en form av poíēsis – det att i ord skapa (eller göra) teorier och kunskap (Ramírez, Skapande mening, s. 
12-13). Epistémē är, skriver han, helt och hållet en produkt av skriftspråkets poíēsis (s. 162).

 Jämför avsnitt 4.1.184

 Ramírez, Skapande mening, s. 159. 185
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handlingar, från produktion till etik”.  Det är också i distinktionen mellan poíēsis och prãxis som 186

den etiska dimensionen blir tydlig. Ramírez menar att vi i dag ofta blandar ihop dessa: 

Sammanblandningen mellan poíēsis och prãxis, på aktivitetsnivå, torde främja en människotyp 
och en mentalitet i vilken den tekniska kompetensen och produktionskunskapen skymmer den 
etiska kompetensen och klokheten att särskilja det meningsfulla från det meningslösa. I 
aristoteliska termer innebär detta prioriteringen av en kultur och ett samhällsideal, i vilka 
mänsklig färdighet (hexis) tolkas som technē på bekostnad av frónēsis.  187

Både technē och frónēsis är alltså héxai – den förra tränas upp genom poíēsis, den senare genom 

prãxis. Skillnaden mellan dessa ligger i att technē syftar till en produkt, ett ting eller ett resultat – 

materiellt eller immateriellt – det vill säga ett mål, medan syftet med frónēsis är själva handlingen: 

prãxis bedrivs för sin egen skull och är aldrig ett medel (som poíēsis) för att nå ett mål utan syftar 

till att skapa mening.  För att tala om mening (i bemärkelsen meningsfullhet vilket är vad han gör 188

i citat ovan) använder Ramírez det grekiska ordet telos. Han skiljer därmed mellan mål och mening 

genom att förknippa mål (skopos) med technē och mening (telos) med frónēsis. En poäng är alltså 

att prãxis är meningsfull i sig medan poíēsis alltid måste leda till ett mål. Om vi ser retoriken som 

en poíēsis som kräver den praktiska färdigheten technē innebär det att retoriken med nödvändighet 

ska leda till att exempelvis övertyga en publik om vissa ståndpunkter genom vissa medel. En sådan 

förståelse stämmer väl överens med till exempel Bitzers modell i vilken retorikens syfte blir att 

avhjälpa eller förändra ett påträngande problem.  Om vi i stället uppfattar retoriken som en prãxis 189

som förutsätter den praktiska färdigheten frónēsis är det andra kvaliteter hos konsten som blir 

viktiga. Av den anledningen skriver Ramírez att medan ”[p]oíēsis och technē handlar om något 

yttre, [utgör] prãxis och frónēsis […] den handlande människans vara. Människan existerar inte 

som något färdigt, den gör sig själv (autopoíēsis) ständigt genom handling”.  Enligt Ramírez är 190

därför frónēsis ethosbildande och det är anledningen till att han menar att prãxis och frónēsis utgör 

den retoriska etiken. 

Ramírez skriver att en hexis som förknippas med kvalitet blir en aretē. Det är samma ord som 

Protagoras använder i Platons dialog Protagoras för att tala om människans och medborgarens 

 Ramírez, Skapande mening, s. 111-112.186

 Ramírez, Skapande mening, s. 146.187

 Ramírez, Skapande mening, s. 117.188

 Lloyd F. Bitzer, ”The Rhetorical situation”, Philosophy & Rhetoric, Vol. 1, No. 1 (Jan., 1968), pp. 1-14.189

 Ramírez, Skapande mening, s. 161.190
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duglighet  och begreppet står därmed för den färdighet som stämmer överens med våra 191

uppfattningar om vad som är gott och bra för oss alla. Dugligheten är nämligen något vi alla måste 

ha och som just därför gagnar oss alla. Det är, enligt Platons Protagoras, tack vare denna färdighet 

vi har kunnat församlas, bilda städer och skapa det gemensamma.  I artikeln ”Agonism and Aretē” 192

diskuterar Debra Hawhee begreppet aretē genom att beskriva dess historiska relation till agonism 

och agon i betydelsen ’samlas, mötas’.  Hon menar att sofisterna utvecklade sin konst och sin syn 193

på aretē med inspiration från friidrotten inom vilken begreppet agon la fokus på själva tävlingen, 

det vill säga mötet och kampen, och inte på eventuella vinster.  I friidrotten skulle man visa sig 194

duglig inför opponenterna, åskådarna och domarna under själva tävlingen och på det viset skapande 

man sin atletiskt dugliga karaktär. Hur man framstod inför andra var därmed avgörande för ens 

aretē – det var i själva verket det som skapade ens aretē.  Liksom atletisk aretē skapas retorisk 195

aretē enligt Hawhee genom att man visar upp för andra vem man är – det är genom sina handlingar 

bland andra man skapar sin karaktär och blir den man är.  Hawhee skriver också att aretē inte är 196

något man snubblar över och erhåller – det måste föregås av en prestation, en bragd, en bedrift; för 

att skapa aretē måste man svettas.  Om ens handlingar stämmer överens med det som uppfattas 197

som gott och dygdigt, det vill säga vad som är mer eller mindre stabila topos i doxa,  visar man 198

sig också duglig, aretē. 

Retorikens etiska dimension, om vi läser Ramírez och Hawhees resonemang i ljuset av varandra, 

ligger i den handlingsdisposition (hexis) som innebär att vi genom våra (själv)kritiska och 

 Platon, Protagoras, 324a och 325a.191

 Platon, Protagoras, 322d-323a. 192

Jämför den tanke hos Aristoteles och Isokrates som fick inleda uppsatsen.

 Debra Hawhee, ”Agonism and Aretē” i Philosophy and Rhetoric, Volume 35, Number 3, 2002, pp. 193

185-207.

 Hawhee, ”Agonism and Aretē”, s. 185-186.194

 Det är uppenbart att denna aspekt inom friidrotten la fokus på det meningsfulla i nuet (enligt Ramírez 195

telos) och inte på målet att vinna tävlingen (enligt Ramírez skopos). Hawhee skriver visserligen: ”Aretē was 
thus not a telos but rather a constant call to action that produced particular habits. As a repeated/
repeatable style of living, aretē was therefore a performative, bodily phenomenon, depending on visibility – 
on making manifest qualities associated with virtuosity” (”Agonism and Aretē” s. 187). Diskrepansen mellan 
Hawhee och Ramírez är på en begreppslig nivå – de ger telos olika betydelser men deras olika resonemang 
om hur aretē skapas i nuet stämmer överens med varandra.

 Hawhee, ”Agonism and Aretē”, s. 196.196

 Hawhee, ”Agonism and Aretē”, s. 192. 197

 Jag skulle kunna använda en rad begrepp för att tala om detta. I synnerhet följande som jag har nämnt 198

ovan: dygder, loci, diskussionsgrunder, det universella auditoriet. Observera att (själv)kritik och 
(själv)reflektion kan utgöra sådana stabila topos.
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(själv)reflexiva handlingar visar upp för andra vilka vi är och därmed uppfattas som dugliga (aretē) 

i etisk och demokratisk bemärkelse. Vad vi uppfattar som dygder varierar dock och det verkar inte 

finnas någon garanti – hur mycket vi än påstår att vi måste kritisera, ifrågasätta, och visa vilka vi är 

genom att handla – för att de vanor och traditioner som skapas är av godo. Ett problem i Ramírez 

resonemang är därför att han verkar förutsätta att retoriken genom prãxis och frónēsis har en 

inneboende etik – den handlande människan är etisk. Problemet påminner om eller är detsamma 

som det etiska problem jag lyfte ovan när jag diskuterade Wolrath Söderbergs definition av doxa 

som en gemensam klokhet. Det enda vi verkar kunna säga är därför att en förutsättning för ett 

autonomt och sant demokratiskt samhälle är att en kritisk etik (hur en sådan nu tar sig uttryck) är en 

dygd. Frónēsis bör då uppfattas som en förmåga att handla kritiskt i det offentliga på ett sådant sätt 

att ens handlingar står i samklang med de etiska och moraliska värden som är gemensamma i ett 

sant demokratiskt samhälle. 

6.5. Den retoriska förmågan till medborgerlig kompetens 

Det är uppenbart att de fyra retoriska och protagoreiska kvaliteterna hos politiskt handlande som jag 

har diskuterat ovan inte kan skiljas helt från varandra; resonemangen om kunskap och språk ligger 

nära varandra, idén om de många perspektiven förutsätter kunskapssynen och språksynen, den 

etiska dimension är inte möjlig utan insikten om världens beskaffenhet som föränderlig, omformlig, 

ständigt skapad och framför allt gemensam.  Den medborgerliga kompetens som möjliggör ett 199

politiskt handlande som genomsyras av dessa kvaliteter måste därför vara i enlighet med en viss 

kunskapssyn, språksyn, mångperspektivism och en kritisk etik. Jag menar att det komplexa 

begreppet frónēsis fångar dessa kvaliteter och att vi därför kan använda det för att tala om och förstå 

medborgerlig kompetens. Om vi dessutom förstår frónēsis som en hexis – det vill säga ett sätt att 

handla som man tränar upp genom erfarenhet, träning, samtal och så vidare – måste medborgerlig 

kompetens vara något man tränar upp genom att just handla politiskt. Förmågan kan därför inte 

skiljas från platsen där den används – platsen måste både tillåta att förmågan tränas och utgöra en 

arena där allas perspektiv kan mötas på ett jämlikt sätt.  Det innebär att den svenska grundskolan, 200

som ju är vår form av paideia och därmed en av de institutioner i vårt samhälle där den 

medborgerliga kompetensen kan utvecklas, måste vara en sådan plats eller språklig arena där vi kan 

 Om vi inte förstår att världen är föränderlig finns det ingen anledning att vara kritisk.199

 Denna tanke har funnits med genom hela texten – vi behöver det offentliga rummet, den gemensamma 200

arenan för att kunna handla.
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handla, kämpa och svettas för att visa upp för varandra vilka vi är och därmed skapa politiska 

karaktärer. Sådana resonemang och perspektiv bör föras in i debatten om skolan. Diskussionerna 

skulle då kunna bidra till att synen på kunskap inte blev så ensidig och enkelspårig som jag har visat 

att den ibland tenderar att bli. 

Förmågan frónēsis innefattar alltså de fyra kvaliteter jag har talat om. För det första synen på 

kunskap. För att exempelvis kunna förhandla om vad jämlikhet är, eller om en fråga som rör den 

svenska grundskolan, måste vi skapa gemensamma uppfattningar genom att dela erfarenheter, 

upplevelser, kunskaper etcetera med varandra. Om vi inte kommer överens (för en kortare eller 

längre tid) om värden, dygder och normer kan vi inte kämpa medvetet i en gemensam riktning och 

det blir då omöjligt att realisera visioner om exempelvis jämlikhet och skola. Frónēsis kan alltså ses 

som den kunskapsform (färdighet/förmåga) vi använder i det gemensamma för att förhandla om och 

komma överens i frågor som rör det gemensamma och därmed för att skapa kunskap. Frónēsis är 

också i samklang med språksynen. Det är genom tanken, talet och utsagan – det vill säga logos – 

som vi skapar den gemensamma världen som är full av våra olika perspektiv, motsatta uppfattningar 

och motstridiga ståndpunkter. Utan språket – med vilkens hjälp vi kan lägga fram våra ståndpunkter 

för andra, tolka och förstå andras ståndpunkter, låta våra olika ståndpunkter mötas och gå i polemik 

med varandra och slutligen frigöra oss från ståndpunkter som inte längre stämmer med hur vi vill 

uppfatta och förstå världen –  och uppfattningen att det är med språket vi skapar vår värld kan vi 201

inte skapa demokratiska och autonoma samhällen. I denna språksyn ligger i själva verket 

potentialen till autonomi eftersom varje försök till att hitta en egentlig värld eller en egentlig idé om 

exempelvis kunskap innebär att vi avskriver oss förmågan att skapa och påverka den värld vi lever 

i. Det följer av resonemanget att frónēsis också är i samklang med idén om de många perspektiven; 

förekomsten av många olika perspektiv är nödvändig för möjligheten att utföra den kamp i det 

offentliga som frónēsis innebär – utan dessa kan det inte bli tal om någon gemensam klokhet. 

Slutligen är, vilket jag inte minst i förra avsnittet har visat med tydlighet, frónēsis i samklang med 

retorikens etiska dimension – det är i mötena mellan olika perspektiv, genom tillgången till olika 

människors erfarenheter och kunskaper, som vi kan etablera (tillfälliga) etiska referenspunkter med 

vilkas hjälp vi kan skapa oss själva som etiska karaktärer i det gemensamma.  

Det är motiverat att använda begreppet frónēsis för att tala om medborgerlig kompetens i detta 

avseende eftersom begreppet beskriver den förmåga att kämpa, svettas och visa upp sig för andra 

som vi använder i det gemensamma för att visa oss dugliga och dygdiga (aretē). Men frónēsis är 

 Dessa påminner alltså om de funktioner hos den retoriska kritiken som blanda andra Viklund och 201

Hellspong lyfter fram. Se diskussionen på sidan 28 ovan. 
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dessutom, och detta är viktigt, den förmåga vi använder när vi bedömer andras duglighet och 

dygdighet. Frónēsis är nämligen, vilket bland andra Arendt påpekar, förmågan att urskilja och 

bedöma andras handlande. Att förstå och använda frónēsis på detta sätt klingar väl med Arendts 

beskrivning av det gemensamma och det politiska – vi måste visa upp oss för och se varandra för att 

kunna skapa en gemensam värld – och med Castoriadis beskrivning av autonomi och la politique – 

det är vi människor (medborgare) som måste handla, annars kan vi inte tala om autonomi; det 

autonoma samhället förutsätter autonoma individer och vice versa – såväl som med den retoriska 

syn på det gemensamma som jag har skrivit fram ovan.  

Jag ska nu nämna tre forskare som har låtit sig inspireras av den protagoreiska traditionen för att 

försöka tänka i nya banor inom fält där de har identifierat brister. Gemensamt för dessa tre är att de 

utgår från att dialogen är vägen framåt. Att tala om dialog, i synnerhet i undervisningssammanhang, 

verkar vara på modet,  men det finns förstås olika slags dialoger.  Den typ av dialog vars syfte är 202 203

att nå konsensus – och som brukar förknippas med liberalismen –  är inte den jag vill lyfta fram. 204

Tvärtom tyder de kvaliteter jag har diskuterat ovan på att den språkliga arenan för frónēsis bör 

genomsyras av många perspektiv, agonism, ifrågasättande och kritik. Därför anser jag att följande 

tre forskare, genom sina exempel och försök, kan hjälpa oss att förstå vissa aspekter hos den 

retoriska förmågan till medborgerlig kompetens. 

Socialpsykologen Michael Billig har, genom att återuppväcka dissoi logoi-fragmentet om varje 

saks två sidor, försökt förändra den människosyn som genomsyrar hans fält i dag.  Inom 205

socialpsykologi, menar Billig, har två metaforer närmast hegemonisk makt över synen på 

människan. Den ena metaforen säger att livet är en teater, den andra att livet är ett spel. Båda dessa 

skapar såväl möjligheter som begränsningar när det gäller det praktiska utövandet av psykologi. 

 Nina Witoszek skriver i en text om Michail Bachtin att det bland litteraturkritiker, antropologer och 202

sociologer råder en samstämmighet om att ”det är dialogen och den allena som kommer att ge oss en 
utväg ur – och en lösning på – den rådande krisen (vilken den nu än är)” (”Kulten av dialogen. Den 
postmodernistiska diskursen och fallet Michail Bachtin”, i Dialoger 41, Kungliga Dramatiska teatern, 
Stockholm, 1997, s. 33). Jag intresserade mig för dialogens möjligheter i min kandidatuppsats i retorik 
(Tankar om dialogens roll i undervisning, tillgänglig på nätet: http://sh.diva-portal.org/smash/get/
diva2:553155/FULLTEXT01.pdf, besökt senast 2015-07-04) och försökte då skissera en typ av dialog som 
skulle vara lämplig i undervisning i grundskolan. 

 Exempelvis ställde Platon som bekant sin dialektik mot retoriken. 203

 En sådan kritik av liberalismen är en utgångspunkt för Chantal Mouffe när hon utvecklar sin politiska 204

agonism. Hon menar att den mest framträdande formen av liberalism ”saknar förmåga att adekvat förstå 
den sociala världens pluralistiska karaktär” (Chantal Mouffe, Om det politiska, Tankekraft Förlag, Stockholm, 
2008, s. 19). 

 Michael Billig, Arguing and thinking, 1996.205
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Metaforer påverkar som bekant vårt tänkande genom att skapa likheter mellan olika företeelser.  206

Exempelvis kunde politikerna och medierna i USA i början av 1990-talet, genom att använda sagan 

som en metafor, övertyga folket (eller majoriteten av folket) att ett krig mot Irak var det enda 

rimliga och förnuftiga. Genom metaforen gjordes Irak till en ond skurk som hade begått orätt mot 

offret Kuwait. USA gjordes till hjälten som skulle ställa allt till rätta genom att befria offret från 

fienden.  Enligt sagans logik kunde då ett krig bli en rimlig åtgärd. Genom de två metaforerna 207

inom socialpsykologin skapas likheter som inskränker förståelsen av oss som människor genom att 

vi med dem för det första reducerar mänskligt liv till att handla om att följa föreskrivna regler och 

för det andra placerar förmågan att skapa nytt bortom oss själva.  Billig menar att vi genom att ta 208

fragmentet om varje saks två sidor på allvar kan ge plats åt vad han kallar witcraft – konsten att låta 

samtal genomsyras av motstridiga åsikter, det vill säga diskussioner i vilka olika åsikter och 

perspektiv kommer till uttryck.  På detta sätt skulle vi kunna utveckla den mänskliga förmågan att 209

samtidigt se likheterna mellan saker och det unika hos varje sak. Genom att ta olika perspektiv, 

åsikter, hållningar, kritik, frågor och argument på allvar kan vi hitta rätt väg framåt och utvecklas.  210

Billig använder alltså dissoi logoi-fragmentet för att förhandla om den doxa som råder inom 

socialpsykologin; han ifrågasätter invanda sätt att tänka genom att synliggöra de metaforer som styr 

hur den praktiska psykologin fungerar. På detta sätt försöker han inom socialpsykologins fält 

förändra synen på människan för att eliminera de brister som enligt honom genomsyrar fältet. 

När det gäller skola och utbildning finns motsvarande ansatser hos bland andra Michael 

Mendelson och Eugene Matusov. I boken Many sides ifrågasätter Mendelson den syn på 

argumentation som produceras, eller reproduceras, i undervisning. Hans tes är att argumentation 

med nödvändighet är relation och lutar sig mot John Dewey som skrev att 

 Rosengren understryker att användandet av metaforer i första hand handlar just om att skapa, inte om att 206

blott se, likheter. Genom att skapa likheter kan vi använda metaforer för att argumentera för ett visst 
handlandes fördelar framför ett annat. Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet, s. 
47-48.

 Denna framställning är förenklad. I själva verket verkade sago-metaforen på flera plan och rymde i sig 207

flera andra metaforer som tillsammans arbetade för att legitimera kriget (Lakoff, 1991).

 Billig, Arguing and thinking, s. 50-52.208

 Billig, Arguing and thinking, s. 115.209

 Billig, Arguing and thinking, s. 147.210
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language is specifically a mode of interaction of at least two beings, a speaker and a hearer; it 
presupposes an organized group to which these creatures belong, and from which they have 
acquired their habits of speech. It is, therefore, a relationship, not a particularity.  211

Mendelson pekar på en tendens att – inom lärosäten – negligera de försök till utveckling av synen 

på argumentation som fanns under 1900-talet. Som sådana försök lyfter han fram Perelman och 

Olbrechts-Tyteca som ju menade att argument utvecklas i förhållande till en publik vilket innebär 

att argumentation kräver intellektuell kontakt mellan talare och lyssnare.  Han lyfter också fram 212

Richard Johannesen som enligt honom menade att interaktionen mellan deltagarna i ett samtal 

föregår de element som bygger upp argumentationen. Mendelsons poäng är att vi, trots att vi i teorin 

har problematiserat synen på argumentation och lyft fram dess relationella karaktär och egenskaper, 

inte praktiserar en sådan syn i skolorna. I stället finns en stark uppfattning att argument är 

”justification of claims”, att argumentation handlar om sanningssökande och alltid har målet att 

övertyga eller övertala andra om en viss ståndpunkt. Syftet med sådan undervisning är då enligt 

Mendelson att eleverna ska bli bättre på den beskrivna typen av argumentation.  Den undervisning 213

som fungerar på detta vis upprätthåller alltså strukturer och sätt att tänka och tala som hindrar oss 

från att ”bekanta oss med motstridiga positioner så att vi kan förstärka den gemensamma förståelsen 

och överskrida våra förutfattade meningar”.  För att skapa en undervisning som i stället lyckas 214

med ett sådant överskridande och som förstärker sådan förståelse bör vi enligt Mendelson 

återupptäcka antilogiken. Denna är nämligen enligt honom det främsta alternativet till den 

rationalistiska modellen för argumentativ retorik.  Mendelsons utgångspunkt är att det alltid finns 215

olika och motstridiga perspektiv och uppfattningar i en fråga. Därför menar han att det bästa, 

uttömmande och mångsidiga sättet att ta sig an en fråga är genom interaktion mellan motstridiga 

positioner.  Han menar att det krävs en särskild antilogisk hållning som innebär att man ser 216

skillnader inte som hinder utan som möjligheter – det är nämligen när en ståndpunkt ställs i relation 

till motstridiga ståndpunkter som en kontrovers kan få en upplösning. Upplösningen behöver som 

 John Dewey, Experience and Nature, 1925, s. 153, efter Michael Mendelson, Many Sides – a 211

protagorean approach to the theory, practice and pedagogy of argument, Kluwer Academic, Dordrecht, 
2002, s. xi. 

 Detta är förstås en stor förenkling av Perelmans och Olbrechts-Tytecas insats inom retorikforskningen. 212

Rosengren undersöker grundligt deras bidrag i Psychagogia – konsten att leda själar. 

 Mendelson, Many Sides, s. xiii.213

 Mendelson, Many Sides, s. xiii. (Min översättning.) 214

 Mendelson, Many Sides, s. xvi.215

 Mendelson, Many Sides, s. xvi.216
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jag förstår Mendelson inte innebära att alla håller med varandra. Tvärtom menar han att vissa 

uppfattningar, fastän de inte ska förstås som ”sannare”, kan vara starkare än andra genom att de 

exempelvis är mer användbara.  Målet är därmed inte konsensus men däremot understryker 217

Mendelson att alla uppfattningar som finns i en viss fråga hos de som deltar i samtalet måste få 

komma till uttryck, annars kan man inte finna det bästa alternativet. Denna tanke klingar väl med 

såväl Arendts uppfattning att varje människa måste få synas och höras av andra som Castoriadis att 

demokratin förutsätter sann jämlikhet. Enligt den strategi Mendelson föreslår för att vi ska lyckas 

skapa antilogisk undervisning måste vi inse och acceptera att alla relevanta uppfattningar (logoi) 

utgör delar av vad som kan sägas och att dessa är partiska i förhållande till vissa aspekter i frågan. 

Sedan måste vi för det första sträva efter dialogiskt övervägande mellan motstridiga positioner i 

relation till varandra, för det andra testa alla alternativa positioner innan vi gör en bedömning och 

för det tredje måste vi alltid enligt Mendelson basera vår lösning på det som är lämpligt i den 

aktuella situationen.  Mendelson ser alltså antilogiken som ett alternativ till den traditionella 218

synen på argumentation och menar att med en antilogisk hållning kan mångfald och skillnader bli 

en styrka snarare än ett hinder. Det i sin tur leder till att tolerans och dialogiska relationer blir 

avgörande inslag i det praktiska resonerande – frónēsis.  I detta avseende innebär alltså – vilket 219

jag har påpekat tididgare –  fler perspektiv klokare tankar och förnuftigare beslut.  220

En liknande tanke har pedagogikforskaren Eugene Matusov som är inspirerad av Michail 

Bachtin. Han menar att dialogisk pedagogik inte är något alternativ utan att all undervisning är 

dialogisk vare sig vi vill det eller inte. Det förhåller sig så eftersom dialog enligt honom är en 

förutsättning för meningsskapande och att meningsskapande i grunden är dialogisk.  Det finns 221

dock sådant som motarbetar dialog. Exempelvis är varje kursmål och lektionsmål som bestäms i 

förväg antidialogiska eftersom de inte föregås av elevernas frågor. Enligt Matusov finns det två krav 

för att en meningsfull dialog ska uppstå: interaddressivity och interproblematicity. Den förra 

beskrivs som en rörelse och riktning i dialogen som innebär att deltagarna har en förväntan att bli 

förvånade av varandra, en förväntan på gemensam nyfikenhet, på intresse och på respekt. Denna 

riktning förutsätter att det finns en mental och kunskapsmässig glipa mellan deltagarna – en glipa 

 Mendelson, Many Sides, s. xvii. 217

Se också Platon, Protagoras, 334b.

 Mendelson, Many Sides, s. xvii.218

 Mendelson, Many Sides, s. xviii.219

 Exempelvis i sista meningen i första stycket av kapitel 3. Wolrath Söderberg gör samma påstående på 220

flera ställen. 

 Jämför också mina resonemang i avsnitt 4.1 och 4.2.221
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som alltså uppstår i det mellanrum som visar sig mellan deltagarnas olika kunskaper, erfarenheter, 

förståelser etcetera. Den meningsskapande processen kräver därför minst två olika medvetanden 

som har olika perspektiv och som inte helt förstår varandra. Ur glipan uppstår då motivationen att 

söka förståelse och lära sig mer.  Den senare, interproblematicity, beskrivs som deltagarnas 222

genuina intresse i ämnet, intresse i varandras åsikter, att deltagarna är seriösa när de lägger fram 

sina ståndpunkter och att de förväntar sig att de andra ska vara intresserade och ifrågasätta deras 

ståndpunkter och perspektiv.   223

En gemensam nämnare hos de tre förslag på dialogisk aktivitet som jag har diskuterat nu är att 

deltagarnas inställning till dialogen och till de andra deltagarna framhävs. Det är deltagarnas syn på 

kunskap, deltagande, språk etcetera som Billig, Mendelson och Matusov talar om. När det gäller 

förmågan till medborgerlig kompetens menar jag att den också är en riktning, en vilja och ett sätt att 

vara. Förmågan är inte blott kunskap i bemärkelsen att man vet fakta eller har olika färdigheter att 

göra saker. Frónēsis är i stället sätt att vara på och sätt att handla vilket klingar väl med Ramírez 

beskrivning av frónēsis som en hexis. Låt mig lägga ut texten för att exemplifiera den skillnad jag 

försöker göra gällande. 

Låt oss för tillfället definiera debatt som en typ av samtal som sker mellan politiker i offentliga 

sammanhang. Det syfte som dessa möten har är i första hand att tydliggöra för oss väljare 

respektive politikers eller partis ståndpunkter i vissa frågor. Om syftet uppnås innebär debatten att 

vi väljare (vi som lyssnar) skaffar oss handlingskraft: genom insikten om vilken politiker vi 

sympatiserar med får vi beredskap inför valdagen. Debattens funktion kan då sägas vara att ge oss 

samhällsmedborgare ”politisk” agens eller att göra oss handlingskraftiga. Ett exempel på ett inlägg i 

en sådan debatt är den artikel av allianspartiledarna som jag har nämnt ovan. 

Ett samtal eller möte med antilogisk karaktär kan vi i stället kalla för en kritisk diskussion. Syftet 

med en sådan skulle i stället vara att skapa en lärande dialog – eller som Wolrath Söderberg skriver: 

att utveckla ”vår klokhetsrepertoar och [ge] oss vana att resonera om mångfacetterade frågor på 

fylliga och nyanserade sätt”.  För att en sådan diskussion ska vara möjlig måste det finnas en vilja 224

att ta varandras perspektiv på allvar och pröva dem tillsammans i ljuset av varandra. Diskussionens 

funktion är därmed en annan än debattens. För det första är det för oss som deltar som diskussionen 

 Matusov, ”Irreconcilable differences in Vygotsky’s and Bakhtin’s approaches to the social and the 222

individual: An educational perspective”, s. 103.

 Matusov, ”Irreconcilable differences in Vygotsky’s and Bakhtin’s approaches to the social and the 223

individual: An educational perspective”, s. 104.

 Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare, s. 97.224
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är till – det är vi som blir handlingskraftiga eller skaffar oss agens. För det andra är den agens det är 

fråga om en annan: det handlar om en beredskap för att ge oss in i fler diskussioner, för att bli 

klokare, ta del av fler perspektiv – inte om att rösta på dem som debatterar. Denna typ av samtal ser 

vi sällan mellan de svenska politikerna.  I artikeln ”Vi vill ha betyg från fyran och externt rättade 225

prov” presenterar allianspartiledarna förslag på förändringar men de verkar inte gå på djupet i de 

frågor de behandlar. Man diskuterar frågor av typen från vilken ålder ska betyg ges och ska de 

nationella proven rättas externt men frågor som vad är meningen med skolan och vad är kunskap 

ställs inte. Häri, i distinktionen mellan dessa två typer av frågor, ligger en del av förklaringen till 

skillnaden mellan det Castoriadis kallar le politique och la politique. De första frågorna är förstås 

inte oviktiga men att ställa den andra typen av frågor vore att gräva djupt i den jord av 

förgivettaganden och försanthållanden vi har under våra fötter. Den andra typen av frågor hör till 

den kategori av frågor som Castoriadis, om jag tolkar honom rätt, kallar genuina frågor. I dem finns 

nämligen den (själv)kritiska och (själv)reflexiva hållning som karaktäriserar la politique och som är 

en förutsättning för det autonoma samhället. Risken att endast upprätthålla och skydda doxa – 

snarare än ifrågasätta och omförhandla – är överhängande om vi endast ställer frågor om det som 

redan är närvarande och givet (det vill säga frågor som i första hand är till för att vinna väljarnas 

gillande och inte för att förhandla om de krafter, vanor och uppfattningar som strukturerar 

exempelvis skolan). Problemen med skolan kommer antagligen inte att bli färre så länge den 

politiska debatten har ett sådant syfte. 

Den handlingskraft som debatten – i den snäva bemärkelse jag har gjort gällande – ger innebär ett 

upprätthållande av demokratin så som vi känner den. Vi tar del av de ståndpunkter som förs fram i 

debatterna – kanske hemifrån från tevesoffan eller från köksbordet där tidningen ligger – och lägger 

vår röst var fjärde år. På det sätter deltar vi och drar vårt strå till den stack som bygger upp den så 

kallade demokratin. Men vi behöver inte själva ge oss ut i en deliberativ offentlighet utan kan 

stanna kvar i hemmets privata trygghet. En sådan handlingskraft ger inget utrymme för den kritiska 

dimensionen och vi blir därmed icke-deltagande och konforma individer oavsett på vilket parti vi 

lägger vår röst. 

Låt oss gå tillbaka till det citat i vilket Arendt beskriver det gemensamma: 

 Det är förstås så att politiker för andra typer av samtal med varandra bakom stängda dörrar. Detta förtar 225

dock inte min poäng – se den fortsatta diskussionen.
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Att leva tillsammans i världen innebär väsentligen att det finns en värld av ting mellan dem som 
gemensamt bebor den, i precis samma mening som det står ett bord mellan dem som sitter kring 
det. Liksom varje Mellan förbinder och skiljer världen dem för vilka den är gemensam.  226

Det offentliga utgör här den gemensamma värld som finns mellan oss människor och det är där 

förhandlingen om de gemensamma frågorna måste ske. De måste nämligen belysas ur allas våra 

olika perspektiv. Risken är annars stor – vi behöver bara se oss omkring – att den värld som 

förbinder och skiljer oss byggs på principer som endast några av oss har godkänt. Den 

handlingskraft som kommer ur den kritiska diskussionen är därmed en handlingskraft som syftar till 

att göra oss till politiska varelser i bemärkelsen aktivt handlande till skillnad från passivt röstande. 

Det skulle med andra ord inte vara tillräckligt att politiker förde andra typer av samtal inför oss – vi 

måste själva delta i diskussionerna. Det är också, vilket jag har påpekat, en poäng hos Castoriadis 

att de individer som utgör samhället måste ta tillbaka den politiska makten för att bli autonoma och 

för att vi ska kunna tala om politik i bred bemärkelse, det vill säga om la politique.  

7. Retorik – konsten att handla politiskt 

Jag påstod i inledningen till denna uppsats att retoriken riskerar att reduceras till en konst vilken 

som helst i raden av kommunikationskonster om vi inte tar dess politiska potential på allvar. 

Förtjänsten av att omvärdera retoriken (eller vissa särskilda uppfattningar om retoriken) är därför 

stor. Som en lära om politiskt handlande kan retoriken hjälpa oss att förstå oss själva som 

människor i vår samtid. Riskerna som är förknippade med att låta det privata vara överordnat det 

offentliga och kollektiva, det vill säga det gemensamma, är stora. Exempelvis värderas människor i 

Sverige i dag, skolbarn och ungdomar såväl som vuxna och gamla människor, i kronor. Till och med 

inom den offentliga sektorn – exempelvis inom skolan, sjukvården och äldrevården – kommer 

utgifter och intäkter i första hand. Jag menar att detta är en effekt av det system som främjar en 

mentalitet enligt vilken vi alltid ser till oss själva som privata individer i första hand. Vi har helt 

enkelt ingen lust, eller ingen förmåga, att kräva av våra politiker att satsa tillräckligt på det 

gemensamma. För att ändå berättiga vår position i detta system, och för att kunna behålla ett 

asymmetriskt men för vissa av oss bekvämt system, måste vi ta itu med de skuldkänslor vi får i och 

med vår privilegierade ställning. Lösningen är då att skänka pengar (eftersom pengar är för oss i 

dag vad logos var för atenarna under antiken) till olika organisationer och behövande människor. Då 

 Arendt, Människans villkor – Vita activa, s. 85.226
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har vi så att säga rättfärdigat oss själva som privilegierade. En sådan ordning förhindrar oss dock 

från att kämpa gemensamt för ett bättre samhälle, en bättre gemenskap och en bättre värld. I stället 

för att agera på sätt som stämmer överens med insikten att det är vi tillsammans som utgör 

samhället och världen kommer vi fortsätta att fjärma oss från varandra genom att skapa nya gränser 

och nya kontroller för att blir trygga (eller rättare sagt säkra) från varandra. Hur man har behandlat 

och fortfarande behandlar immigranter och flyktingar i Storbritannien kan tjäna som exempel på 

detta. Exempelvis talade om William Hague, som var ledare för Konservativa partiet mellan 1997 

och 2001, om två sorters asylsökande – sanna och falska. Enligt Sarah Ahmed innebar denna 

uppdelning två saker. Dels att det nationella subjektet (engelsmannen) kunde ”föreställa sig sin egen 

generositet i det att vissa andra välkomnas. […] [Dels] konstrueras vissa andra som redan 

förhatliga (för att de är falska)”.  Samtidigt som man berättigade sin plats i systemet kunde man 227

därmed sätta upp en ny gräns genom vilken människor stängdes ute. I verkligheten innebar 

uppdelningen att vem som helst kunde vara en falsk asylsökande och genom denna manöver 

tillskrevs samtliga asylsökande därmed samma identitet som potentiellt falska. Ett annat exempel är 

David Cameron, den nuvarande premiärministern i Storbritannien, som i juli 2015 talade om de 

flyktingar som försöker ta sig från Frankrike till Storbritannien som ”en svärm av människor”.  228

Han fick kritik både i Storbritannien och av bland andra Sveriges justitie- och migrationsminister 

Morgan Johansson.  Om vi tvärtom verkligen vill bli trygga med varandra måste vi lösa upp de 229

gränser vi har stakat ut mellan oss och börja tänka, agera och handla med varandra.  Jag anser att 230

insikten om detta blir tydlig där retorik och politik möts. Omvärderingen av retoriken innebär 

 Sara Ahmed, Vithetens hegemoni, s. 71-72 (mina kursiveringar).227

 www.theguardian.com/uk/-news/2015/jul/30/calais-migrants-make-further-attempts-to-cross-channel-228

into-britain, senast besökt: 2015-08-10.

 Att kritik förs fram från svenskt håll innebär dock inte att vi själva inte sätter upp liknande gränser. Ett 229

exempelvis är REVA (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) som bland annat innebar att misstänkta 
”illegala” människor stoppades i tunnelbanan i Stockholm.

 Se Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet, i synnerhet det avslutande kapitlet ”För 230

en dödlig som ni vet är största faran säkerhet”, för en utförlig och intressant diskussion om dessa problem. 
     Trots att jag i denna uppsats har beskrivit det moderna västerländska samhället som icke-politiskt (om vi 
förstår politik som la politique), som ett system som främjar konforma individer som passar in i det 
marknadsstyrda systemet och som därmed inte handlar politiskt menar jag inte att vi medborgare är 
fullkomligt icke-politiska. Exempelvis visar de senaste årens starka engagemang i jämlikhetsfrågan – i 
synnerhet mellan män och kvinnor och mellan människor med olika ursprung (jämför exempelvis den 
massiva kritiken mot REVA) – att det finns en anda av kamp och gemensamma krafter i vårt samhälle som 
kritiserar den nuvarande ordningen. Som exempel kan nämnas demonstrationerna mot rasism i Kärrtorp 
2013 och 2014 som spreds till flera andra orter i Sverige. Ofta tar sig dock denna kritik uttryck genom 
statusuppdateringar, delningar av artiklar och elektroniska protestlistor vilka inte kan anses vara detsamma 
som verkliga möten där människor ser och hör varandra i det riktiga livet.
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således att vi tar retorikens politiska potential på allvar så att politik blir något vi alla sysslar med, 

inte endast politikerna. Av den anledningen vidgade jag, med hjälp av Rosengren, förståelsen för 

retoriken till en lära om hur social mening, i sina olika dimensioner, tar form. Jag utgick med andra 

ord från att retoriken är en lära med vilken vi kan förstå hur vi skapar gemensam mening i stället för 

att vara en lära blott om hur vi övertygar eller övertalar en publik genom intentionella tal och 

texter.  En sådan retorik både förutsätter och möjliggör ett annat slags samhälle. Vi måste alltså 231

omvärdera även politik och vad som ryms i begreppet demokrati. Det innebär att vi måste 

ifrågasätta de sätt på vilka vi lever i dag. För att kunna göra det vände jag mig främst till Arendt och 

Castoriadis och deras olika kritik av det moderna samhället – en samhällsordning som främjar 

likformighet och konformism och som motarbetar förändring och kritiskt tänkande. Med Arendts 

tankar om politik kunde jag visa hur politiskt handlande kan förstås som den aktivitet genom vilken 

vi får utlopp för våra gemensamma meningsskapande behov. Med Castoriadis tankar om demokrati 

och autonomi kunde jag komma fram till att medborgarnas förmåga att handla kritiskt är en 

nödvändighet för ett sant demokratiskt samhälle – ett samhälle som bygger på allas politiska 

deltagande. Denna förmåga undersökte jag sedan ur retoriska perspektiv genom att presentera en 

modell för hur doxa kan undersökas och förändras. Jag drog slutsatsen att den retoriska förmågan 

till medborgerlig kompetens snarare handlar om inställningar och hållningar gentemot kunskap, 

språk, människor, system, institutioner etcetera – kort sagt, världen – än om en viss metod; politiskt 

handlande är inte en viss verksamhet utan en aktivitet som kan se ut på många olika sätt. Dessa 

inställningar och hållningar kan sammanfattas som en bedömningsförmåga som präglas av en etisk 

dimension som genomsyras av (själv)kritik och (själv)reflektion och som förutsätter det genuina 

intresset för andra uppfattningar. En medborgerlig kompetens som innehåller dessa kvaliteter har 

således sin plats i mötet mellan retorik och politik. Dessa båda förutsätter varandra; retoriken kan 

inte ensam göra oss medborgerligt kompetenta och politiken kan inte bli sant demokratisk utan 

retorik.  

Det finns dock svårigheter – frågor som antagligen inte kan ges definitiva svar. Det viktigaste 

problemet är antagligen det som ligger i frågan om måttstocken och etiken. Vi vet att god utbildning 

är en nödvändighet för ett gott och demokratiskt samhälle – detta var själva idén med paideia under 

antiken, det vill säga att fostra och utbilda framtidens medborgare så att de skulle kunna ta över och 

fortsätta att utveckla samhället. Ett sådant syfte kan vi också se i styrdokumenten för den svenska 

 Det fokus jag har haft i uppsatsen har visserligen varit språkligt. Jag menar ändå att jag har visat att vi 231

ständigt rör oss i strukturer (vars grunder är språkliga) och att vi genom vårt handlande – språkligt eller icke-
språkligt – påverkar dessa strukturer. 
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grundskolan. Det är dock ingen självklarhet hur man lär människor att bli ”aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”.  Pedagogen och retorikforskaren 232

Tina Kindeberg har föreslagit att pedagogisk retorik är en möjlig väg att gå.  Enligt henne kan 233

retoriken bidra med kunskaper om språkets etiska dimensioner och känslopåverkande innehåll. Hon 

menar att vi bör använda tre antika retoriska begrepp för att tala både om lärarens kompetens och 

om de kunskaper som de blivande medborgarna kommer att behöva när de lämnar skolan. Dessa 

begrepp är klokhet, vishet och vältalighet. Kort uttryckt innebär klokheten ett gediget 

ämneskunnande och förmågan att använda detta kunnande i olika situationer medan visheten avser 

självkännedom, det vill säga kunskaper om människan som lärande varelse och hur hon fungerar i 

relation till andra människor. Vältaligheten slutligen handlar om att kunna tala med övertygelse 

genom att göra perspektivbyten så att det man talar om sätts i relation till andra ämnen och större 

sammanhang.  Frågan om de moraliska kvaliteter som uttrycks i Lgr11 kvarstår dock. Kindebergs 234

svar är att moralen är universell och handlar om ett ”ansvar för sitt handlande” – moralen ”visar sig 

i våra handlingar gentemot varandra”.  Hon menar, i likhet med Wolrath Söderberg och Ramírez, 235

att vi tar vårt moraliska ansvar när vi låter våra olika vanor och erfarenheter mötas. Syftet är goda 

samtal och moralen gäller ”hur vi ska handla för att må bra tillsammans med andra”.  Det är 236

troligt att moralen får sitt uttryck just i dessa möten men likväl lämnar detta svar mig otillfredsställd 

och jag undrar fortfarande: vad har vi att luta oss mot när vi fattar våra beslut? Hur skapar vi de 

referenspunkter som får ligga till grund för våra hållningar och handlingar? Vi kan aldrig peka ut 

dessa – åtminstone inte i en form som liknar Platons idévärld eller religiösa doktriner. Det vore att 

omfamna heteronomin. Samtidigt innebär det svar som ges – att moralen återfinns i mötet – ett 

slags godtycklighet som aldrig kan garantera att vi rör oss i rätt riktning. Men det är kanske just 

denna suktan efter en garanti som är det stora problemet. I enlighet med de resonemang jag har fört 

ovan – och i motsats till den trygghet som heteronoma krafter erbjuder – måste vi själva förhandla 

fram och bestämma vilka värden och dygder vi ska omfamna. Jag tror inte att det kan finnas någon 

garanti för moralen. Dessa svårfångade referenspunkter, vårt mått, står inte att finna i exempelvis de 

murar, stängsel och övervakningskameror vars syfte är att separera oss från varandra. Den 

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 9.232

 Tina Kindeberg, Pedagogisk retorik: den muntliga relationen i undervisningen, 1. utg., Natur & kultur, 233

Stockholm, 2011.

 Kindeberg, Pedagogisk retorik, s. 45-50.234

 Kindeberg, Pedagogisk retorik, s. 71.235

 Kindeberg, Pedagogisk retorik, s. 73.236
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fullständiga kontrollen och det att veta med säkerhet gör oss inte moraliska. Snarare finner vi 

moralen i tilliten till det gemensamma. ”[V]i är autonoma i meningen att vi inte är underkastade 

några andra lagar än dem vi själva erkänner eller väljer att leva efter, men samtidigt är vi 

underkastade våra egna mått. Medvetandet om detta kan i bästa fall hjälpa oss att inte drabbas av 

vår egen strävan efter värde i livet”.  Moraliska kan vi vara först när vi accepterar att vi alltid 237

befinner oss nedströms – det vill säga tillsammans med andra, i ett sammanhang, i resterna av det 

som varit, i dyningarna av de ordningar som föregått oss och i medvetenheten om att vi alltid är 

underkastade våra egna mått. Castoriadis använder begreppet magma för att tala om detta. Magma 

innebär en syn på varat som bryter mot traditionella uppfattningar inom filosofi och naturvetenskap 

– Castoriadis menar att varat aldrig kan reduceras till en essens som det skulle bestå av. Exempelvis 

kan en människas upplevelse av färgen röd aldrig likställas med eller ens sägas motsvaras av ljus av 

en viss våglängd. Dessa två, den upplevda färgen och ljusets våglängd, är olika former av vara och 

hör till olika magmor. Den logik med vilken man försöker reducera dessa till varandra är ogiltig 

enligt Castoriadis eftersom den bygger på idén att hela världen är enhetlig, att den kan förklaras 

som ett enhetligt system fritt från motsägelser och paradoxer.  Begreppet magma passar alltså ihop 238

med en doxologisk syn på världen. Enligt Castoriadis måste vi kasta av oss det strukturalistiska och 

logicistiska oket och närma oss en magmornas logik.   239

Förstår vi varat på det sätt som Castoriadis vill göra gällande innebär det att det autonoma 

samhället förutsätter tre insikter.  För det första insikten om att samhället självt är källan till 240

samhällsformen och lagarna, exempelvis att det är vi själva som har skapat skolan och 

utbildningssystemet. För det andra insikten att lagar och normer är föränderliga och att de därför 

kan ifrågasättas, diskuteras och förändras, det vill säga att vi faktiskt kan ifrågasätta hur det 

instituerade samhället är utformat och förändra det. För det tredje erkännandet att det inte finns 

några mänskliga begränsningar, förutom att vi är dödliga etcetera, och att vi därför måste skapa våra 

egna begränsningar – vi kan med andra ord inte leva hur som helst utan det är nödvändigt att vi 

 Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet, s. 176. ’Värde’ i citatet måste förstås i 237

enlighet med Bataille: livet får ett värde först när det sätts på spel och döden, ondskan och mörkret är en 
förutsättning för detta värde. Enligt resonemanget blir våra möjligheter att handla desto större ju mer 
medvetna vi är om vår autonomi. Se Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet, s. 
161-169, 174-177.

 Rosengren, ”Magma”, i Suzi Adams (red), Cornelius Castoriadis – Key Concepts, Bloomsbury Publishing, 238

2014 s. 67 och Castoriadis, ”En magma av betydelser”, i Ingemar Karlsson (red), Res Publica – Castoriadis, 
Brutus Östlings Bokförlag, 2003, s. 99. Se också not 151 ovan.

 Castoriadis, Res Publica, s. 94. 239

 Suzi Adams pekar ut dessa i ”Autonomy”, s. 1-2.240
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skaffar oss värderingar och upprättar normer och lagar – det vill säga uppfattningar om vad som är 

etisk och moraliskt.  Dessa skapar vi enligt Castoriadis i den för oss människor unika magman av 241

socialt imaginära betydelser. 

Magman av socialt imaginära betydelser förstår jag som ett sätt att förklara att ”vi har logos”,  242

det vill säga det som gör oss människor unika (eller att vi tror oss vara unika). Denna magma är 

autonom (liksom alla andra magmor) men samspelar och är beroende av andra magmor; magman av 

socialt imaginära betydelser skapas i relation till de andra magmorna:  

Man kan få fram glöd genom att gnida två träbitar mot varandra – det är en uppfinning. Men det 
faktum att eld brinner och att detta möjliggör eller förhindrar vissa saker är något som ingen 
stam skulle kunna skapa ex nihilo [ur intet]. Människan verkar här på en nivå som kallas 'det 
primära naturliga skiktet’ – en verklighet som ger henne möjlighet att leva och som hon så att 
säga parasiterar på, men som dock är förutsättningen för att saker och ting ska fungera: Om man 
ska värma sin mat så behöver man eld; om vill man ha kalvar så måste kon paras med en tjur, 
inte med en mulåsna eller en elefant. Detta är praktiker som vittnar om något helt annat än ett 
rent skapande av ett samhälle och som bygger på en logik vi finner i naturen själv. Men som jag 
redan framhållit otaliga gånger, detta säger oss ingenting – förutom banaliteter – om vad ett 
samhälle är.  243

  

Denna magma av socialt imaginära betydelser är alltså ett sätt att förklara hur vi kan församlas och 

bilda samhällen och så vidare. Men samtidigt – genom sin icke-reducerbarhet – visar begreppet att 

det inte är möjligt att finna något ursprung, en början eller ett original. ”Utan ett [redan] instituerat 

samhälle skulle det inte finnas några individer alls, inte heller några intentioner att instituera 

något”.  Som individer befinner vi oss således, med Castoriadis ord, alltid nedströms. 244

Det är dock ingen enkel sak att i ett samhälle som av tradition och vana fungerar på vissa sätt och 

vars utformning till största delen styrs av marknadsmässiga och ekonomiska krafter plötsligt börja 

handla på nya sätt. För de allra flesta av oss i västvärlden är livet mycket bekvämt ordnat och de 

fördelar som politisk makt för med sig följs med nödvändighet åt av ansvar för sig själv och andra – 

ett ansvar som alltså kräver att vi själva handlar i stället för att låta andra göra det åt oss. Därför är 

den enklaste utvägen att överlåta den politiska makten till representanter, det vill säga till de utvalda 

 Arendt talar (se avsnitt 4.2. ovan) om en strukturerande egenskap hos det offentliga som ”får människor 241

att församlas och [som samtidigt förhindrar] att de så att säga faller in i varandra”. En sådan egenskap hos 
det offentliga förutsätter alltså denna tredje insikt. 

 Se avsnitt 6.2. 242

 Castoriadis, Res Publica, s. 110.243

 Rosengren, ”Magma”, s. 70 (min översättning).244
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politikerna. För att bli politiskt handlande varelser, för att förstå vår förmåga till autonomi, behöver 

vi en strategi som påminner oss om att demokrati och frihet innebär både rättigheter och 

skyldigheter, inte endast rättigheter. Inser vi det kommer vi också att bli fria, inte från politiska och 

demokratiska skyldigheter utan från varje form av heteronom kraft.  

I Mellan det förflutna och framtiden talar Arendt om en frihet som är kopplad till det politiska 

handlandet och som är något helt annat än inre frihet. ”Den frihet som vi i all politisk teori tar för 

given och som även tyranniets förespråkare måste ta hänsyn till [det vill säga genom att begränsa 

den. WH] är raka motsatsen till inre frihet, det inre rum till vilket man kan fly från yttre tvång och 

känna sig fri. Denna inre känsla manifesteras aldrig utåt och är således per definition politiskt 

ovidkommande”.  Den politiska friheten är i stället frihet att handla och frihet att påverka yttre 245

tvång. Den som inte handlar är därmed inte fri utan styrd av ett tvång som inskränker det 

demokratiska och politiska handlande. Den icke-fria individen är ett medel i ett stort spel vars 

existens har blivit viktigare än den enskilda människans. I en intervju menar Bourdieu att den 

intellektuelles – för att ta ett fält som Bourdieu intresserade sig för och dessutom var en del av – 

uppgift inte är att ”’veta vad man ska tänka’ […] utan i stället att försöka blottlägga allt som det 

intellektuella fältets historia och logik försöker få honom att tänka i ett givet ögonblick, då han 

inbillar sig vara fri”.  Vi måste således synliggöra de spelets regler som styr oss så att vi kan bryta 246

mot dem och därigenom ta makten över våra egna liv – medvetet börja förhandla om doxa. Politisk 

friheten innebär inget annat än frihet från heteronoma krafter och frihet att handla politiskt. Men för 

att blir fria måste vi alltså kliva ut ur våra bekväma och tillbakalutade positioner i samhället och 

börja agera enligt devisen med rättigheter kommer skyldigheter.  

I För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet föreslår Rosengren en möjlig strategi för att 

vi ska (för)bli medvetna om vår förmåga att vara autonoma. Ett första steg i den är ”att vara 

medvetet och envetet naiv – till exempel genom att, med känsla och engagemang, ställa följande 

obestridligt naiva frågor […]: Varför är människor så brutala mot varandra? Hur kan de bete sig 

som de gör? Varför all denna grymhet? Hur är det möjligt?”.  Vi kan dock inte ställa dessa frågor 247

hur som helst utan vi måste rikta dem till oss själva och vi måste kräva svar av oss själva som inte 

förenklar verkligheten – exempelvis genom att inte acceptera ett dikotomt vi och de-tänkande. 

 Arendt, Mellan det förflutna och framtiden, s. 160. 245

 Bourdieu, Texter om de intellektuella, s. 26-27.246

 Rosengren, 2006, s. 149. 247
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Endast då kan de naiva frågorna utgöra en motstrategi.  Då kan vi också skapa ett utrymme för det 248

mellanmänskliga, för det dialogiska och för det relationella – ett utrymme där etiska och moraliska 

värden diskuteras genom att meningar tillåts brytas mot varandra och meningsnätverk krocka och 

bilda nya nätverk så att gemensam meningsfull kunskap skapas. De naiva frågornas strategi är en 

folkets doxologiska humanistiska filosofi – ett försök att tänka igenom och förstå oss själva i det 

samhälle och i den tid vi lever – som innebär en inställning och hållning till livet, samhället och 

andra människor, inte en metod för hur vi ska leva. Det är nämligen inte möjligt att skriva ut ett 

recept med medborgerlig kompetens; förmågan måste, precis som det politiska och livet självt, vara 

situationell, kontextuell, varierande, föränderlig, social etcetera. Det innebär att den kommer att ta 

sig olika uttryck och använda olika medel i olika situationer, kontexter och sociala sammanhang. På 

samma sätt är politiken beroende av de handlande människorna med all deras historia, erfarenheter, 

drömmar, idéer och så vidare. Att trots insikten om detta försöka ge ett entydigt svar på frågan om 

vad som utgör medborgerlig kompetens vore i samklang med ett platonskt förhållningssätt och 

skulle därför vara ett negligerande av de retoriska insikterna om kunskap och språk. Vi kan alltså 

inte säga att medborgerlig kompetens är på ett och endast ett sätt; det är, som jag har visat, 

lämpligare att tala om vad den medborgerligt kompetente kan göra – det vill säga samtala med 

andra, söka efter fler lösningar, fler svar, leta på andra ställen, försöka förstå det oförståeliga, 

behålla sin nyfikenhet och så vidare. 

De svårigheter som jag nu har lyft fram anser jag är av största vikt att undersöka vidare. 

Retoriken som en lära om politiskt handlande måste adressera den etiska dimensionen igen och 

igen.  I själva verket är det kanske den här frågan som är den viktigaste gemensamma fråga vi har 249

att arbeta med. Och faran ligger inte endast i vår okunskap om retorik, politik och offentlighet. Vi är 

dessutom insocialiserade i ett system som uppmuntrar lättja och rädsla och som inte vill att vi ska 

orka eller våga ta det gemensamma på allvar. Ibland finner vi i stället oss själva uppfyllda av en 

känsla av att vilja fly samhället och de bördor som med nödvändighet följer med det gemensamma. 

Denna känsla är knappast ny. Den har antagligen funnits lika länge som myten och berättelsen. 

 Det vill säga en strategi mot heteronomi. Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet, 248

s. 178.

 Rosengrens huvudpoäng i För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet är att vi människor alltid 249

måste fortsätta att ställa frågor, undra och ifrågasätta. I det avslutande kapitlet skriver han att ”vi bedrar oss 
själva när vi söker säkerhet och visshet, när vi tror oss kunna vara alltigenom rationellt kontrollerade, eller 
uppnå total kontroll över vår värld”. ”Genom att [i stället] åter och åter igen formulera dessa frågor [de 
naiva WH], genom att gång på gång vägra de förenklade svar som det gängse tänkandet och politiken vill 
ge dem, kan vi kanske hoppas på att på doxologisk grund kunna utveckla en motstrategi som gärna, till och 
med helst, får vara reflekterat, ilsket och envetet naiv” (s. 177,178). 
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Platons idévärld är förstås ett tydligt uttryck för denna känsla. Också i dag är den högst påtaglig i 

vår samlevnad och kultur. De många underhållningsprogram som handlar om att göra om sig eller 

sitt hem, om att genomgå prövningar tillsammans med andra för att vinna pengar, en resa eller ett 

skivkontrakt eller om att resa i väg någonstans för att uppleva det ”verkliga livet” ger uttryck för 

samma känsla. I sin dikt ”KLÄDER”, med vilken jag inledde hela denna uppsats, undersöker Bruno 

K. Öijer viljan att komma i väg, komma bort och lämna det som är bakom sig. Att Öijer är en 

bastard i vårt samhälle är det ingen tvekan om. Han har sedan början av sitt poetiska liv varit en 

stark samhällskritiker. I ”KLÄDER” frågar han sig, eller oss, om det inte är så att även staden har 

börjat längta bort från samhället. Om vi förstår stad som polis i sin antika bemärkelse – det vill säga 

som stadsgemenskapen som utgörs av såväl byggnader och torg som av människor och själva den 

arkitektur som är resultatet av våra vanor, traditioner och sätt att tänka och som möjliggör eller 

omöjliggör det gemensamma – blir Öijers poetiska resonemang relevant och träffsäkert. Han 

försöker nämligen i sin dikt sudda ut den gräns mellan individ och kollektiv som är så skarp i 

dagens västerländska samhällen. Denna funktion, att luckra upp de vanemässiga och 

traditionsbundna gränser som i dag definierar oss som människor och som hindrar oss från att tro 

och lita på varandra, uppfattar jag att retoriken som konsten att handla politiskt måsta fylla. Den 

måste visa på sambandet mellan meningsskapande, vår förståelse av oss själva som människor i vår 

samtid och behovet av att leva meningsfulla liv. Om retoriken inte är en motkraft till 

individualiseringen och till distanseringen av politiken och politikerna blir den politiskt meningslös. 

Retorik måste vara en kraft som för människor och stad, individer och kollektiv, medborgare och 

politik, närmare varandra. 
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Bättre studiestimulans. Från 2017 vill vi att betyg ges redan från fjärde klass. Samtidigt tas kraven på 
utvecklingsplaner med skriftliga omdömen bort, vilket minskar läraradministrationen. Vi vill också att 
nationella prov rättas externt och att ett läskunnighetsmål införs i första klass, skriver alliansens 
partiledare. 

Vi vill ha mer kunskap i skolan. Vi vill att föräldrar ska veta att när deras barn kommer hem från skolan har 
de lärt sig något nytt och blivit väl behandlade. Om vi lyckas utbilda och stärka arbetskraften får vi ett rikare 
och bättre Sverige. Det är bra för människor, för jobben och för Sveriges konkurrenskraft. 

Alliansregeringen har under våren presenterat flera nya förslag för att 
stärka den svenska skolan och ge alla elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. I dag lägger vi 
ytterligare pusselbitar för mer kunskap i skolan. 

Det behövs tidig, tydlig och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper. På så sätt synliggörs elevers 
olika behov av stöd och stimulans för att nå kunskapsmålen. Tidiga insatser är nödvändiga för att snabbt 
kunna rätta till brister. 

När vi tog över 2006 var skriftliga omdömen förbjudna om de liknade betyg, och eleverna kunde gå ända till 
årskurs åtta utan obligatorisk kunskapsuppföljning. Att först då upptäcka kunskapsbrister och behov av extra 
stöd gjorde det omöjligt för elever att hinna komma ikapp. 

Konsekvenserna av den gamla socialdemokratiska politiken ser vi nu i de sjunkande kunskapsresultaten. 
De som deltog i den senaste Pisaundersökningen var niondeklassare som inte hade tagit del av 
alliansregeringens skolreformer, elever som alltså hade fått sina första betyg ett år före provet. I de länder 
som lyckas allra bäst i internationella kunskapsmätningar är tidiga betyg och uppföljningar en självklarhet. 

Alliansregeringen har infört flera reformer för att komma till rätta med de stora brister i kunskapsuppföljning 
som fanns i den gamla socialdemokratiska skolan, reformer som bland annat skriftliga omdömen, tydliga 
kunskapsmål och nationella prov. När OECD gjorde en fördjupad analys av Sveriges resultat i Pisa 
konstaterades också betydelsen av att på detta sätt bedöma elevernas resultat. 

Vi har tillfört betydande resurser för att stärka skolan. Regeringens satsningar på utbildningsväsendet 
innebär att staten i år satsar cirka 7 miljarder kronor mer än 2006, från förskola till vuxenutbildning. 

Ekonomiska resurser är viktiga, men för att skolan ska bli bättre måste resurserna användas på bästa 
sätt. Därför har vi nyligen presenterat ett stort lågstadielyft, som handlar om att utbilda fler lågstadielärare 
och om högre kvalitet i undervisningen genom mindre klasser. Vi vill att det ska finnas fler speciallärare i 
skolan. Vi vill dessutom att grundskolan blir tioårig, så att eleverna börjar skolan vid sex års ålder. Alla barn 
ska ha rätt till läxhjälp i grundskolan, och elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen ska ha rätt till 
sommarskola. 

Alliansregeringen vill att elever och föräldrar tidigt ska få reda på hur det går i skolan. Betyg ger tydlig 
information om hur eleven ligger till. Det ställer dessutom krav på läraren att precisera vilka elevens starka 
och svaga områden är, en viktig utgångspunkt för elevens fortsatta skolarbete. När en elev inte når 
kunskapskraven signalerar det behov av stöd från skolan. 

Att betyg ges tidigare och i fler steg innebär också att skolan inte enbart fokuserar på att en elev ska uppnå 
godkänt i ett ämne – betyg stimulerar elever att nå så långt som möjligt. 

Sedan hösten 2012 får alla elever betyg i sexan. Det var en viktig förändring. Men svenska elever får 
fortfarande betyg relativt sent. Vi vet att många länder i Västeuropa ger betyg betydligt tidigare än i Sverige. 

Betyg, kunskapsmål och prov är inte hela lösningen på kunskapsutmaningen, men det gör skolan mer 
fokuserad på att eleverna ska lära sig mer och på att tidigare fånga upp den som riskerar att halka efter eller 
behöver extra stimulans. I dag föreslår alliansregeringen flera insatser för tidigare uppföljning av elevernas 
kunskaper: 

Vi vill införa betyg från årskurs fyra. Med vårt förslag ska svenska fjärdeklassare kunna få sina första 
betyg till sommaren 2017. Många elever har samma lärare i årskurs fyra till sex, vilket gör att förändringen 
för mellanstadielärarnas del blir mindre nu än när betygen flyttades ned från åttan till sexan. 

Utgångspunkten är att betygen i just fyran och femman ska ges en gång per läsår i stället för en gång per 
termin och ska skickas hem till föräldrarna. Betyget F, som står för underkänt, ska i mellanstadiet i stället 
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uttryckas som att eleven ännu inte har nått kunskapskraven, för att markera bedömningens formativa 
karaktär. 

I och med att betyg kommer att ges i hela mellanstadiet bör kraven på att upprätta individuella 
utvecklingsplaner med skriftliga omdömen avskaffas i dessa årskurser. 

Målet ska vara att under nästa mandatperiod gå över till ett system där de nationella proven digitaliseras och 
rättas externt i så stor utsträckning som det är möjligt och lämpligt. 

En sådan förändring skulle öka kvaliteten och likvärdigheten i bedömningen av de nationella proven och 
minska lärarnas administrativa arbete. Vi tillsätter nu en särskild utredning för att ta fram de underlag som 
behövs. 

Ett nytt kunskapsmål sätts upp: Alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter. Att kunna 
läsa är grundläggande för hela den fortsatta skolgången. Genom ett nytt mål om läsförståelse för alla 
förstaklassare säkerställer vi att eleverna tidigt får hjälp. 

För att tidigt identifiera de elever som behöver mer stöd arbetar skolor med olika typer av bedömning av 
eleverna i ettan. Skolverket har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram nationellt bedömningsstöd för de 
allra viktigaste baskunskaperna: läsa, skriva och räkna. 

Vi vill att det ska vara obligatoriskt för lärarna i årskurs ett att använda sig av bedömningsstöd för läsning, 
skrivning och räkning från och med läsåret 2015/16. Syftet är inte att det ska resultera i betyg. Det handlar 
enbart om att stödja lärarna i att identifiera olika elevers behov av stöd och stimulans för att på så sätt höja 
resultaten. 

Dessa förslag kommer att finansieras krona för krona och kommer att aviseras i budgetpropositionen för 
2015. Alliansregeringen vill att lärarna ska ägna mer tid åt huvuduppdraget – elevernas kunskaper – och 
mindre åt administration. 

Med dagens förslag kommer lärarnas administrativa arbete sammantaget att minska. 

Vi vill att alla elever i skolan ska mötas av höga förväntningar. Alla elever måste känna att det alltid går att nå 
lite längre. De förslag vi presenterar i dag kommer att hjälpa fler elever att utvecklas så långt som möjligt. 

Fredrik Reinfeldt (M) Jan Björklund (FP) Annie Lööf (C)  
Göran Hägglund (KD) 
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