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Retorik, pedagogik och demokrati 

– om behovet av en vidgad förståelse av retorikens roll i utbildningen 

 

 

Retorik är, precis som pedagogik, en social och samhällstillvänd verksamhet som äger rum i relation 

till andra människor. Ibland är det fråga om samspel, ibland om konfrontation, men i samtliga fall 

rymmer kommunikationen fler dimensioner än vad som är omedelbart uppenbart. Detta gäller för 

retoriken, det gäller för pedagogiken – och det gäller för de situationer där de båda möts, till exempel 

i utbildningssammanhang. 

 

Av denna anledning är det angeläget att anlägga ett vidare perspektiv än det snävt instrumentellt 

didaktiskt inriktade studiet av förhållandet mellan retorik och undervisningskonst. Av samma 

anledning bör inte heller samtida tendenser till teoretisk introspektion tillåtas skymma sikten för 

retorikens sociala eller historiskt situerade aspekter. 

 

Presentationen vill peka på behovet av att förstå inte bara hur retoriken kan användas i 

undervisningen utan också vad det faktiskt är som den bidrar till att lära ut. Därtill vill den framhålla 

behovet av att förstå retoriken i relation till det samhälle i vilket den utövas och inte bara till den 

enskilda situation i vilken den förväntas resultera i en respons. Ytterst syftar på så sätt presentationen 

till att återaktualisera frågor om retorikens mening i en tid då fokus inte sällan snarare ligger på 

antingen dess direkta mål eller medel.  

 

Med avstamp i den klassiska retorikens rötter i antikens pedagogiska, politiska och sociala praktiker 

ställs i presentationen frågor om retorikens betydelse för individens bildning, samhällets utveckling 

samt tanken på en demokratisk fostran i våra dagar.  

 

Härvid fokuseras relationen mellan å ena sidan traditionella retoriska praktiker och klassiska retoriska 

teorikomplex och å andra sidan den samtida skolans offentligheter samt dess till medborgerligt och 

politiskt deltagande syftade utbildningsmoment: från mer eller mindre oreflekterad och instrumentell 

träning i muntlig och skriftlig framställning till den värdegrundsbaserade samhällorienterande 

undervisningen och den explicita träningen i det demokratiska deltagandets procedurer. 


