
Toposläran som fronetikens verktygsrepertoar

Den här presentationen handlar om hur den aristoteliska retoriken kan förstås som en fronetisk 
kompetens och mer specifikt om hur toposläran kan ses som en metod för praktisk klokhet. Man 
brukar ofta säga att Aristoteles Retoriken handlar om konsten att övertyga. Det är också mycket 
riktigt att Aristoteles säger att retoriken är en konst. Tittar man emellertid närmare så ser man att 
Aristoteles i själva verket argumenterar för att retoriken inte är konsten att övertyga, utan för att 
den är förmågan att uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande i varje enskilt fall. 

Aristoteles säger att retoriken är en dynamis, det vill säga en förmåga eller kraft. Den innebär en 
potentialitet, en möjlighet att se vad som i varje situation talar för en fråga. Den odlar en 
kapacitet att urskilja det övertygande, men det inkluderar inte talandets telos, ett på förhand 
fastlagt mål. Aristoteles visar sedan genom boken att retoriken kan bidra till att undersöka och 
finna det som talar för en sak på ett mångsidigt sätt och att det kan ske med hjälp av topos. 

Retoriken visar hur vi kan lära oss att hantera problem som inte kan förutspås eller regleras. 
Aristoteles tar sin utgångspunkt i det faktum att människor trots allt lyckas resonera om 
ickenödvändiga frågor på sätt som vi uppfattar som förnuftiga. Hur gör de? Aristoteles försöker 
svara på den frågan med vad man skulle kunna kalla en språksociologisk studie. Han samlar, 
sorterar och analyserar endoxor. Det är de synsätt, tankevanor eller resonemangssätt som vi 
prioriterar eller betraktar som giltiga inom en doxa. Dem känner vi igen som återkommande 
diskussionspunkter, diskussionsgrunder och diskussionsoperationer. Om vi lyckas fånga sådana 
och formulera deras typiska drag, så kan vi återvinna dem på nya frågor. De här återvinningsbara
endoxaprototyperna kallar Aristoteles för topos.
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