
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Retorik utan vetenskaplig grund 
 
 
 En granskning av de konsekvenser som följer av kravet på  

retorikkunskaper i svenskämnets nya kursplaner 
 
 

Emilie Sjöö 
 
 
 

2011 
  

Examensarbete, högskolenivå, 30 hp 
Svenska med litteraturdidaktisk inriktning 

AU3 
Lärarprogrammet 

 

Handledare: Michael Gustavsson 
Examinator: Michael Gustavsson 

 



 
 

Abstrakt 

Syftet med denna undersökning är att reda ut den syn på retorik som ligger bakom 

återinförandet av retorik i svenskämnet på gymnasiet. I och med gymnasiereformen Gy 2011 

har nya kursplaner i svenska implementerats. Bland nyheterna finns bl.a. en fordran att 

eleverna skall lära sig den retoriska arbetsprocessen och använda den för att framföra 

intressanta och övertygande skriftliga och muntliga framställningar som tar hänsyn till syfte, 

mottagare och kommunikationssituation. Dessutom ska de elever som läser Svenska 3 kunna 

använda den retoriska arbetsprocessen som ett redskap för analys. Varken den gamla eller nya 

lärarutbildningen innehåller dock retorik, vilket är ett problem jag vill fokusera på. Kunskaper 

i retorik är utan tvivel användbara och i många fall nödvändiga för både lärare och elever, och 

dess historia är tätt förbunden med litteraturvetenskapen. Trots detta fortsätter man att 

prioritera bort retoriken i lärarutbildningen. Införandet av retoriken i svenskämnet på 

gymnasiet ses som mycket positivt, men i nuläget saknar både verksamma och blivande lärare 

kompetensen att nå målen i de nya kursplanerna. Lärarutbildningen har således misslyckats 

med sitt uppdrag att utbilda kvalificerade lärare för konkret yrkesverksamhet med sikte på att 

förverkliga skolans mål.  

Synen på retorik som ligger bakom det politiska beslutet att införa retorik på 

gymnasiet kommer snarare från moderna värderingar kring massmedia och marknadsföring 

än den akademiska världens, där retorik är en vetenskap med teori och praktik, och används 

som ett verktyg för analys. Undersökningen tydliggör att det inte är möjligt att förstå och lära 

sig att använda den klassiska retoriken genom en fortbildning som innebär ett fåtal 

föreläsningstillfällen, en s.k. quick fix, och att det inte räcker med ytliga kunskaper för lärarna 

som ska undervisa om den retoriska arbetsprocessen, särskilt inte i Svenska 3 där det handlar 

om fördjupning och att använda retoriken som ett redskap för analys. De krav på 

vetenskaplighet som gäller för lärarutbildningen, läraren och, i förlängningen, skolan uppfylls 

med andra ord inte när det gäller retoriken.     
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Inledning  
 

”Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja [språk] så konstruktivt som möjligt” – Anders 

Sigrell.
 1

 

 

”Retorik är konsten att tala och skriva väl. Men det är också konsten att styra människors tankar, känslor och 

handlingar” – Kurt Johannesson.
 2
 

 

”Retorik är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga” – Aristoteles.
3
 

 

”Retorik är studiet av hur ord och alla andra typer av symboler används för att påverka” – Janne Lindqvist 

Grinde.
 4
 

 

Uppfattningen om vad retorik är skiljer sig onekligen åt beroende på vem som konsulteras. 

Sigrells definition av retorik i boken Retorik för lärare. Konsten att välja språk konstruktivt 

(2008) har möjligen räckt till hittills för lärare i svenska på gymnasienivå, men i och med 

gymnasieskolans reform 2011finns begreppet ”den retoriska arbetsprocessen” med i 

kursplanen för både Svenska 1 och Svenska 3, och i Svenska 3 ska eleverna dessutom agera 

analytiker. Detta innebär att Lindqvist Grindes definition nu är bättre lämpad att beskriva den 

retorik som ska ingå i svenskämnet på gymnasiet. Det är emellertid oklart var svensklärarnas 

kunskaper i retorik ska komma ifrån.   

Regeringens utredare Anita Ferm presenterade 2008 sina förslag till en förbättrad 

gymnasieskola: Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. Med detta förslag som 

underlag författade regeringen en proposition, Högre krav och kvalitet i den nya 

gymnasieskolan (2008/9:199), som i sin tur ligger bakom reformen Gymnasieskola 2011.
 5

 I 

och med den nya ämnesplanen för svenska i Gy 2011 har innehållet i svenskämnet preciserats 

– eleverna ska bl.a. lära sig den retoriska arbetsprocessen och använda den för att framföra 

intressanta och övertygande skriftliga och muntliga framställningar som tar hänsyn till syfte, 

mottagare och kommunikationssituation. De gamla kursplanerna enligt Lpf 94 har kritiserats 

för att vara alltför otydliga och öppna för tolkning, vilket ledde till att t.ex. Svenska A kunde 

ha mycket olika utformning från skola till skola.
 6

 Kunskaper i retorik nämndes inte 

                                                           
1
 Sigrell, A. (2008). Retorik för lärare. Ödåkra: Retorikförlaget, s. 13. 

2
 Johannesson, K. (2005). Svensk retorik. Från medeltiden till våra dagar. Stockholm: Norstedts, s. 7. 

3
 Johannesson, K. (1998). Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts, s. 8. 

4
 Lindqvist Grinde, J. (2008). Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur, s. 25. 

5
 Utbildningsdepartementet. (2011). Den nya gymnasieskolan: bakgrund. 

6 
Statens offentliga utredningar. (2008). Framtidsvägen: en reformerad gymnasieskola, s. 265f. 
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uttryckligen men bör, i alla fall till viss del, ha ingått i svenskundervisningen i samband med 

exempelvis utformning och framförande av muntliga anföranden.  

Jessica Svärdhs studie ”Tänk inte på vad talarkonsten kan göra för dig, utan vad 

du kan göra för talarkonsten” (2011) visar att eleverna förväntas redovisa muntligt i de flesta 

ämnen, men utan att ha fått någon egentlig undervisning i talarkonsten: ”Studien visar att 

muntlig framställning är kopplade till de flesta ämnen men där eleven bara förutsätts att 

redovisa utan övningar eller förberedelser kring hur man gör en muntlig framställning.”
7
 Med 

gymnasiereformens preciserade krav på retorik i svenskundervisningen kommer också nya 

krav på lärarna, vilket leder till frågan: vilken kompetens inom retoriken finns hos 

svensklärarna på gymnasiet idag? Lennart Hellspong menar att skolans hittills undermåliga 

undervisning i muntlig kommunikation kan bero på bristande kunskaper hos lärarna då retorik 

eller övningar i talkonsten inte ingår i lärarutbildningen.
8
 Frågan är hur svensklärare på 

gymnasiet ska kunna uppfylla Skolverkets nya krav på retorikundervisning om deras 

förkunskaper brister? Planerar de att använda sig av den akademiska retoriken eller en 

anpassad version, och hur ska den i så fall se ut? 

De lärare jag har pratat med om detta svarar att de själva och många av deras 

kollegor saknar formell utbildning i retorik och att de därför efterlyser någon slags 

fortbildning, exempelvis en högskolekurs i ämnet. Tyngdpunkten inom svenska i 

lärarutbildningen har legat på främst skönlitteratur, men också grammatik och 

språkvetenskap. Min uppfattning är att många svensklärare centrerar sin undervisning kring 

läsning och bearbetning av skönlitteratur, vilket är naturligt då deras egen utbildning kretsade 

kring detta. Gymnasiereformen skapar nu en oro bland dessa lärare därför att de inte vet hur 

de ska kunna undervisa utan tillräckliga förkunskaper. Eftersom fokus i kursplanerna inte har 

legat på muntliga anföranden, och retorik överhuvudtaget inte nämnts, är det föga förvånande 

att retorikkunskaper inte prioriterats vid lärarutbildningen. Men hur blir det i framtiden, 

kommer även de nyutbildade lärarna att känna sig osäkra när de ska försöka uppfylla 

ämnesplanens krav? Om inte lärarutbildningen förser dem med kunskaper i retorik kommer 

problemet att kvarstå.      

Den nya lärarutbildningen bygger på regeringens proposition 2009/10:89, Bäst i 

klassen – en ny lärarutbildning som bl.a. lyfter fram förstärkta ämneskunskaper hos blivande 

ämneslärare med ”en kraftig förstärkning och renodling av undervisningsämnenas del jämfört 

                                                           
7
 Svärdh, J. (2011). Tänk inte på vad talarkonsten kan göra för dig, utan vad du kan göra för talarkonsten. 

Examensarbete: Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, s. 36. 
8
 Hellspong, L. (2004). Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur, s. 57. 
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med dagens situation”,
9
 att de ska ”kunna utöva yrket på ett professionellt och tryggt sätt” och 

att ”lärarutbildningen ska ge ämneskunskaper som vilar på vetenskaplig grund.”
10

 Trots detta 

ingår inte retorikundervisning i den nya lärarutbildningen, vilket indikerar att man räknar med 

att det ska räcka med några fortbildningstimmar för att de nya lärarna sedan ska kunna lära ut 

retorik till sina elever enligt Gy 2011. På t.ex. Uppsala universitet ingår retorik inte bland de 

områden som räknas upp i någon av de aktuella kursplanerna inom svenskämnet på 

lärarutbildningen.
11

 Är det då rimligt att hävda att de nu verksamma och de blivande lärarnas 

kunskaper vilar på en vetenskaplig grund? Hur sannolikt är det att de kan utöva sitt yrke på ett 

professionellt och tryggt sätt med endast en snabbkurs i retorik i bagaget? Varför har man valt 

att bortprioritera retoriken i lärarutbildningen när den uppenbarligen kommer att behövas i 

yrkesutövandet? Bakom dessa politiska beslut kan skönjas en syn på retorik som skiljer sig 

från den akademiska världens, vilket jag kommer att undersöka vidare i denna studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9
 Utbildningsdepartementet. (2010). Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. Proposition 2009/10:89, s. 68. 

10
 Ibid., s. 70. 

11
 Se kursplanerna för Svenska 1-4 på lärarutbildningen, Uppsala universitet. Länkar finns i referenslistan. 
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Bakgrund 
 

Om vi ser till några av de mest kända talen i vår tid, t.ex. Olof Palmes tal om USA:s närvaro i 

Vietnam 1972, som blev både berömt och kritiserat,
12

 Martin Luther King, Jr:s I Have A 

Dream (1963) och Barack Obamas A New Beginning (2009), finner vi snabbt att de är mycket 

övertygande och att de är noggrant konstruerade för att göra just det, övertyga oss. Det är 

tydligt att retorik fortfarande används i allra högsta grad för att påverka människors känslor 

och åsikter - det är alltså ett maktmedel som ännu är aktuellt. Idag, och sedan länge, är retorik 

inte längre ett eget skolämne, det ingår i svenskundervisningen, men nämns inte uttryckligen i 

kursplanerna. Istället talar man om muntliga anföranden och argumentering, där den retoriska 

arbetsprocessen torde vara en naturlig del. I målen för gymnasiekurserna Svenska A och B, 

kursplaner som gällde före Gy 2011, står bl.a. att eleven ska kunna använda sig av tal och 

skrift för att förmedla åsikter och kunskaper.  

Enligt målen för Svenska A ska eleven kunna delta i samtal och diskussioner med 

olika syften och hålla anföranden inför en grupp. Enligt målen för Svenska B ska eleven 

kunna föra fram argument på ett sätt som gör innehåll och budskap tydliga. Det är först i 

beskrivningen av målen för Svenska C, en kurs som finns som tillval på de flesta teoretiska 

program, som retorik kommer på tal, även om det inte nämns uttryckligen: ”[Eleven skall] 

känna till det offentliga talandets villkor, kunna uttrycka sig i tal och skrift så att eleven kan 

göra sig gällande i sammanhang som ställer höga krav på engagemang, kunskaper, 

argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision, kunna kritiskt granska och värdera 

argumentation och budskap i olika medier.”
13

 Det är tydligt att muntliga anföranden ska ingå i 

svenskundervisningen på gymnasiet från och med Svenska A, men huruvida eleverna ska få 

arbeta med sina texter och tal med hjälp av retoriken framgår inte.  

Lennart Hellspong menar att alltför få elever får systematisk träning i talandets 

teknik, de förutsätts kunna tala inför en grupp ändå.
14

 Därför framstår preciseringen av 

retorikkunskaper i det reformerade svenskämnet som mycket välbehövlig, där står 

uttryckligen att undervisningen ska behandla faktorer som gör en muntlig presentation 

intressant och övertygande, argumentationsteknik samt grunderna i den retoriska 

arbetsprocessen redan i Svenska 1, motsvarande Svenska A. Svenskämnet ska bl.a. ge 

eleverna förutsättningar att utveckla ”kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på 

                                                           
12

 Johannesson (2005), s. 327. 
13

 Skolverket. (2000). Kursplan för Svenska C: muntlig och skriftlig kommunikation. 
14

 Hellspong, s. 57. 



5 
 

ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning 

som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.”
15

 

  För att kunna jämföra den aktuella synen på retorik som ligger bakom den nya 

ämnesplanen för svenska med den akademiska retoriken kommer jag närmast att ge en 

historik och därefter presentera en översikt över den retoriska arbetsprocessens viktigaste 

delar.  

  

                                                           
15

 Skolverket: Svenska 1. 
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Historik  
 

I Högskoleverkets rapport Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska 

universitet och högskolor (Rapport 2006:13 R) framställs retorik som en av de grundläggande 

fria konsterna som dominerade den högre utbildningen i västvärlden från senantiken fram till 

1800-talet.
16

 I antikens Aten och Rom var det till stor fördel för medborgarna att ha retoriska 

färdigheter, inte minst om de behövde försvara sig i ett rättegångstal inför en jury. 

Försvararens kreativitet och övertalningsförmåga kunde leda juryn till att fria även de som var 

givet skyldiga. Cicero (106-43 f. Kr.) och Quintilianus (ca 35-95 e. Kr.) var två av antikens 

mest kända retoriker, vars verk användes i retorikstudier i århundraden efter deras död.
17

 Kurt 

Johannesson skriver i Svensk retorik – från medeltiden till våra dagar (2005) att Cicero blev 

ett sådant ideal för talarkonsten att hans böcker, framförallt De inventione,
18

 lästes av 

studerande under två tusen år, och Cicero själv menade att vältaligheten var grunden för all 

kultur och de civiliserade samhällena. Johannesson nämner även Augustinus (354-430 e.Kr.), 

vars insats också hade stor betydelse för retorikens utveckling. I sina verk beskriver han bl.a. 

hur präster och kristna lärare ska kunna bli bättre på att predika och lära ut kristendomens 

budskap, t.ex. genom att anpassa stilen till sina åhörare, som ju ofta var de olärda. Han gav 

upphov till en ödmjuk stil, sermo humilis, där bibelns sublima innehåll beskrivs i enkla 

former.
19

    

Även under romarrikets tid användes retoriken huvudsakligen till att hjälpa talaren 

att övertyga i juridiska tal, men under medeltiden användes retorik mest till brevskrivning, 

predikningar, poesi och argumentation.
20

 Den fick även stor betydelse för historieskrivningen, 

som krävde en speciell konst och vältalighet, enligt Ciceros ideal, och användes under 

medeltiden i de religiösa och politiska maktkamperna. Historieskrivaren skrev oftast på 

uppdrag av någon, så historien skulle tolkas till uppdragsgivarens fördel.
21

 Johannesson menar 

att retoriken var underordnad grammatiken och dialektiken på den här tiden. Vidare användes 

framförallt Ciceros verk som läroböcker i klerkernas utbildning, han var således fortfarande 

den mest framstående retorikern. De använde retoriken till att undervisa varandra och till att 

                                                           
16

 Högskoleverket. (2006). Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska universitet och 

högskolor (Högskoleverkets rapportserie 2006:13 R). Stockholm: Högskoleverket, s. 143. 
17

 Hägg, G. (1998) Praktisk retorik. Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 15. 

18
 Johannesson (2005), s. 31. 

19
 Ibid., s. 52. 

20
 Hägg, s. 16. 

21
 Johannesson (2005), s. 61. 
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predika.
22

 Tillsammans med grammatik och dialektik ingick retorik i trivium, de tre vägarna 

till kunskap. Trivium, de tre lägre av de sju fria konsterna, studerades i den förberedande 

skolan och tillhörde alltså det fundamentala i utbildningen.
23

 Eleverna började med att lära sig 

grammatik, konsten att skriva rätt, och dialektik, konsten att tänka logiskt, för att sedan 

tillägna sig retoriken, som lärde dem att övertyga andra om sina åsikter och idéer.
24

 De fyra 

högre konsterna, quadrivium, var geometri, aritmetik, astronomi och musik.
25

 Under 

medeltiden ansågs retorik alltså vara en av tre grundläggande färdigheter, och var en av 

förutsättningarna för vidare studier.  

Renässansens mest noterbara retoriker var, enligt Johannesson, Erasmus, verksam 

på 1500-talet. Han gav bl.a. ut en ny latinsk översättning av Nya testamentet, tillsammans 

med parafraser, av dess böcker. Syftet var att förklara NTs egentliga mening. 

Protestantismens fader, Martin Luther, använde flitigt retorikens medel när han förde sin 

kamp mot kyrkan, både i tal och i tryckt form. Johannesson menar att kraften i hans retorik 

utan tvekan bidrog till den nya kyrkans snabba framväxt.
26

 När Kristian II kröntes till 

Sveriges kung, 1520, och sedan halshögg 82 av sina gäster, använde upprorsmakarna, 

däribland Gustav Vasa, retoriken för att skapa myten om Stockholms blodbad. Historien 

broderades ut med detaljer som spelade på folkets känslor och nyttjades som det främsta 

argumentet i rebellernas propaganda.
27

 På 1600-talet tillkom en form av gymnasier i vissa 

städer där pojkar kunde få en högre utbildning än i de skolor som funnits ditintills, 

trivialskolan, där man gick i åtta år. Man talade och skrev på latin, och i de högsta klasserna 

skrev man latinsk poesi, som ansågs vara nyttiga övningar i vältalighet. Tidigt i sin utbildning 

lärde sig pojkarna mottagaranpassning, och att hitta bevis för eller emot något, dvs. att 

argumentera, och använda bilder, jämförelser, liknelser och exempel för att försköna sin text. 

I de högre klasserna fick de hålla tal, helst ur minnet, och om man fortsatte till ännu högre 

studier på akademin gällde det att kunna försvara sin avhandling, hålla lovtal samt skriva 

poesi på latin.
28

  

Den klassiska retoriken hölls levande på grund av att man eftersträvade antikens 

vältalighet som ett ideal. Det var på den här tiden som Georg Stiernhielm konstruerade sitt 

instrument Coelum Musarum eller Proteus Rhetoricus, ett system som per automatik kunde 

                                                           
22

 Johannesson (2005), s. 57. 
23

 Hägg, s. 17. 
24

 Hellspong, s. 56. 
25

 Hägg, s. 17. 
26

 Johannesson (2005), s. 84. 
27

 Ibid., s. 87. 
28

 Ibid., s. 152. 
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skapa oändligt många variationer av en sats. På så sätt skulle man slippa de tämligen 

enformiga övningarna som innebar att man skrev en mängd variationer på ett givet tema.
29

 

Det var också Stiernhielm som stod för svenskans genombrott i diktningen, bl.a. genom sitt 

mästerverk Hercules (1658). 1700-talet fortsatte i renässansens anda, med retorikens regler 

och ideal som obligatoriska för de som var utbildade, men man såg inte längre grekerna och 

romarna som självklara förebilder. Den gamla skolan utmanades av den moderna, med 

fransmannen Charles Perrault i spetsen.
30

 Man började eftersträva en förnuftig användning av 

språket, ett ideal som kallades la clarté; klarhet med återhållen elegans. I Sverige var det Olof 

Dalin som argumenterade för att svenskan, liksom franskan, skulle använda korta meningar 

och klara begrepp istället för långa och konstlade konstruktioner med ett överflöd av 

stilfigurer och utsmyckningar.
31

  

Under 1700-talet var det populärt att i parodier håna den falska vältaligheten, som 

i Jonathan Swifts Gullivers resor och Voltaires Candide. Olof Dalin blev berömd genom att 

göra karikatyrer av lärda män, präster och borgarhustrur, som med sitt tunga och liderliga 

språk var raka motsatsen till förnuft och klarhet, i Then swänska Argus.
32

 1786 grundade 

Gustav III Svenska Akademien, vars uppgift var att arbeta med ”Svenska Språkets renhet, 

styrka och höghet”.
33

 Gustav III har hånats för sin falskhet, men Johannesson menar att 

Gustav III var en medveten och kunnig retoriker som använde retoriken som sitt viktigaste 

politiska verktyg. Genom sina noggrant konstruerade tal försökte han styra opinionen i landet. 

Vidare beskriver Johannesson 1800-talet som en guldålder för vältaligheten i Sverige.
34

 Johan 

Olof Wallin var ärkebiskop i Uppsala och välkänd för sina predikningar där vältaligheten kom 

den andliga upplevelsen väl till pass. Han var också med i kommittén bakom den nya 

psalmboken som kom ut 1819. Det rådde dock, precis som tidigare, skilda meningar huruvida 

retoriken var lämplig att använda i predikan, vissa var av åsikten att det bara var ett billigt sätt 

att få människors uppmärksamhet och beröm. Johan Möller förmanade om ”fåfänglig och 

affecterad wältalighet” i sin Afhandling om ett rätt prediko-sätt.
35

 

En annan av artonhundratalets vältalare var Esaias Tegnér. Under finska kriget 

skrev han en dikt – ”Svea” - som vann Svenska Akademiens pris, och 1813 en hyllning till 

unionen mellan Norge och Sverige – ”Nore” - som gillades så pass mycket av den svenska 

                                                           
29

 Johannesson (2005), s. 169. 
30

 Ibid., s. 179. 
31

 Ibid., s. 189. 
32

 Ibid., s. 194. 
33

 Ibid., s. 208. 
34

 Ibid., s. 222. 
35

 Citerat efter Johannesson (2005), s. 229. 
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statsledningen att man tryckte den och delade ut i Oslo. 1817 höll han ett tal på Akademien 

som visade att en förening av de gamla och de moderna idealen var möjlig, som lät åhörarna 

se de aktuella krigsfrågorna i ett historiskt perspektiv, och dessutom på svenska! Under de 

följande hundra åren påverkade Tegnér den svenska retoriken i allra högsta grad, hans tal och 

dikter lästes i skolorna, citerades på talarstolarna och kunde ses som exempel på en möjlig 

förening mellan den klassiska formen och samtidens tro på människans kreativitet och 

framtiden.
36

 Under 1800-talet menade många samhällskritiker och författare att den officiella 

retoriken var ett sätt att ljuga och bedra folket.
37

 En sådan kritiker var August Strindberg, som 

lärt sig den klassiska retoriken i skolan och använde sin kunskap till att parodiera den höga 

stilen i bl.a. Röda rummet (1879). Johannesson beskriver honom som den store antiretorikern 

i den svenska litteraturen. Vid slutet av 1800-talet drog man in lärartjänsterna i retorik vid 

skolor och universitet, och man började undvika ordet retorik när man talade om litteratur 

eller språk därför att det förde tankarna till gammalmodiga och mekaniska regler. Trots detta 

levde sättet man använde språket på kvar genom den praxis som varit självklar. I 

modersmålsundervisningen, som var ny på 1800-talet, lärde man eleverna att läsa och skriva 

genom de gamla retoriska övningarna.
38

  

Under 1900-talet kom de moderna medierna att spela stor roll för hur retoriken 

kom att användas. Ceremonier och offentliga tal spreds i mycket större utsträckning genom att 

referat och bilder fanns i tidningarna, och därmed ökade ordets makt.
39

 Andra världskrigets tal 

av Hitler, Stalin och Mussolini trycktes i tidningarna och innebar att Sverige kunde ta del av 

den utländska retoriken. Winston Churchills tal trycktes även de, vilket enligt Johannesson 

bidrog till hans Nobelpris i litteratur 1954: ”Han ansågs ha räddat västerlandet från barbariet 

genom sin ädla och mäktiga talekonst.”
40

 I och med idén om folkhemmet kom det offentliga 

språket och de retoriska idealen i Sverige att förändras. Språket skulle göra nytta, det blev 

sakligt och praktiskt, vilket ansågs mer betydelsefullt än moral och känsla. Dessutom skulle 

språket vara lika för alla, det skulle inte skilja människor åt. Jämlikhet var ju ett av 

folkhemmets ideal. Olof Palme var en av 1900-talets bästa politiska retoriker, enligt 

Johannesson. Han jämför statsminister Olof Palme med Gustav III på grund av att båda var 

medvetna och modiga retoriker som mötte beundran respektive hård kritik.
41

 Palme använde 
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gärna bildspråk, exempel och citat; vädjade till åhörarnas känslor, försökte engagera och 

utmana dem, och anpassade det politiska språket till mediernas krav. Dessa fyra drag gjorde 

honom till en personlig och originell talare, men också typisk för sin tid. Han använde 

medierna för att han visste att de kontrollerade opinionen och samhällsdebatten, vilket alla 

politiker efter honom också utnyttjat, hävdar Johannesson.
42

  

Sigrell dömer å sin sida ut idén om att retorik skulle vara politikernas språk: ”Det 

är bara att slå på TV:n när det är politikerdebatt så kommer du snabbt att inse att det på sina 

håll är illa ställt med det retoriska kunnandet hos vissa i denna yrkeskategori.”
43

 Då retorik 

knappast ingick i de nu aktiva politikernas skolgång är detta föga förvånande. De som trots 

detta har lyckas med sin muntliga framställning offentligt har troligtvis försett sig med 

kunskaperna på egen hand, eller så har de naturlig talang.  
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En översikt över den retoriska arbetsprocessen 
 

Jag har valt att utgå ifrån den retoriska arbetsprocessen såsom Janne Lindqvist Grinde 

beskriver den i sin bok Klassisk retorik för vår tid (2008), en metodisk framställning av den 

klassiska retoriken för användning i vår tid. Här beskrivs den översiktligt, en mer utförlig 

version finns som bilaga. Den retoriska arbetsprocessen, partes, består av fem delar: inventio, 

dispositio, elocutio, actio/pronuntiatio och memoria. Varje del innehåller ett antal regler och 

förhållningssätt inklusive en omfattande begreppsapparat. Den första delen, inventio, handlar 

om att kartlägga uppgiften man står inför och tänka ut argument. Dispositio handlar om att 

ordna argumenten, elocutio om att välja ord, actio/pronunciatio om att planera själva 

framförandet och memoria handlar om att lära sig texten och framförandet utantill.
44

  

 

Inventio 

Det första steget i inventio är att försöka precisera sitt ämne så långt det går. Istället för 

”skatterna är för höga!” skulle man kunna välja ”skattehöjningarna i Sverige de senaste fem 

åren” för att få ett mer hanterbart ämne. Det andra steget handlar om att formulera en tes eller 

ett påstående som med hjälp av talet eller texten ska bevisas. Den ska vara tydlig och enkel, 

och kan vara antingen implicit, dvs. underförstådd, eller explicit. Valet står också mellan en 

allmän eller specifik fråga, thesis eller hypothesis. En allmän fråga kan exempelvis handla om 

att man är för eller emot fri busstaxa för pensionärer, medan den motsvarande specifika frågan 

skulle kunna vara: ska Margareta, 67-årig pensionär, behöva betala för att åka buss?  

Vidare inkluderar inventio läran om retorikens bevismedel, pistis, som består av 

tre punkter: logos, pathos och ethos. Logos, förnuftsargument, kan referera till en allmän 

princip, då kallas de entymem, eller till ett specifikt exempel, vilket kallas för paradigm.
45

 

Argumentet ”Det är rätt att hjälpa gamla människor” är ett entymem, medan ”Jag hjälpte en 

gammal dam över gatan och hon var så tacksam” är ett paradigm. Pathos är de känslor som 

talaren lyckas väcka hos sina åhörare. Medan logos kan övertyga publiken om att talaren har 

rätt, är pathos menat att få dem att verkligen känna för hans eller hennes sak. Ethos handlar 

om att talaren ska inge förtroende. Inventio innehåller även läran om topiker, de 

”utsiktsplatser”, eller perspektiv, man kan använda för att finna material till sitt tal. 

Topikläran är en utvecklad teknik med kategorier som hjälper talaren att utforma frågor kring 
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talets tema, att belysa det från många olika håll, för att skaffa stoff till talet. Det finns 

allmänna topiker, som kan användas till alla ämnen i vilken situation som helst, och särskilda 

topiker, som passar till speciella tillfällen.
46

 Den allmänna topikläran innehåller bl.a. de sju 

frågorna ”vem?”, ”vad?”, ”var?”, ”när?”, ”hur?”, ”varför?” och ”med hjälp av vad?” som 

talaren kan använda sig av för att få ut så mycket material som möjligt om den handlande 

personen han eller hon ska beskriva. Läran om topikerna används med fördel av talaren för att 

skapa konkretion, evidentia, som är väsentligt för att nå fram till åhörarna och beröra dem.
47

 

De allmänna topikerna kan delas in i topiker som hör till personer, som exempelvis 

härstamning, utbildning och träning, karaktärsegenskaper, yrke, etc., eller topiker som hör till 

saken, t.ex. definition, fasta egenskaper: attribut, beståndsdelar, ändamål etc. Jämförelse är en 

kategori topiker som är mycket användbar, enligt Lindqvist Grinde. Där ingår likhet, skillnad, 

motsatser och motsägelser, samt gradskillnader.  

En talare som liknar sin sak vid något som har en positiv laddning ger ett intryck 

av att saken också är positiv, men om han eller hon vill kritisera något är det gynnsamt att 

likna det vid något som har negativ laddning.
48

 I topiken likhet ingår även skapandet av 

analogier, ett knep som Aspasia, påstådd retoriklärare till bl.a. Sokrates,
49

 gärna använde sig 

av för att bevisa sådant hennes motståndare helst inte ville erkänna.
50

 Topiken skillnad kan 

självfallet användas för att visa att det man talar om skiljer sig från något som är ont, fult eller 

dåligt, men också för att precisera sitt ämne/objekt. Genom att beskriva vad skillnaden är 

mellan talarens objekt och något annat blir gränserna allt tydligare, och det blir lättare att både 

definiera objektet samt att hitta material till anförandet. Topiken motsatser och motsägelser är 

användbar i de fall när det är svårt att hitta argument för att ämnet/saken är bra. Om motsatsen 

till saken är dålig på något vis eller har negativ laddning kan det användas som argument för 

att åhörarna borde hålla med talaren.
51

 Motsägelser fungerar på samma sätt. 

Gradskillnader handlar om att påtala mindre skillnader mellan saker/ämnen, så att 

talarens ämne framstår som det bästa. Det finns en uppsjö av punkter att utgå från när man 

bygger argument utifrån denna topik, bl.a. ”mer är bättre än mindre”, ”det som är ovanligt är 

mer värt än det som är vanligt”, ”det som flest väljer är bättre än det som få väljer”.
52

 Andra 

användbara kategorier av topiker är orsaker och konsekvenser, sammanhang och kontext, 
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samt det möjliga och det omöjliga. Topikerna orsaker och konsekvenser är användbara om 

man vill argumentera för att saken är god/aktningsvärd/värdefull eftersom dess orsaker är det, 

eller att konsekvenserna av en handling är bra vilket betyder att handlingen i sig också är bra. 

Det möjliga och det omöjliga handlar om att finna argument för att något är möjligt att göra, 

eller att det är möjligt att något har hänt. Om man vill påverka sina åhörare/läsare till en viss 

handling kan det vara gynnsamt att visa att det har gjorts förut, alltså att det är fullt möjligt att 

utföra.
53

 T.ex. Aftonbladets Viktklubb.se använder sina medlemmars framgångshistorier för 

att sälja nya medlemskap, där får potentiella kunder se att eftersom andra har lyckats med 

viktnedgången så borde det vara möjligt för dem med. Att argumentera för att det är möjligt 

att någonting har hänt är användbart exempelvis när det är av intresse att skapa misstanke 

kring en person och övertyga andra om dennes skuld.  

I debatter och övningar i argumentationer, t.ex. i skolan, gäller det förutom att 

argumentera för sin egen sak även att visa att motståndaren har fel. Den klassiska retoriken 

innehåller fyra olika tillvägagångssätt för att konstruera motargument. Genom att utgå från 

motståndarens argument kan man göra saken mer generell eller mer partikulär. Om 

motståndaren argumenterar för att den ökande köttproduktionen utgör ett hot mot miljön så 

kan jag alltså antingen framhålla att även vegetariska alternativ, t.ex. tofu som görs på 

sojabönor, kan vara dåliga för miljön, vilket gör saken mer generell, alternativt att ett visst 

ekologiskt och närproducerat kött faktiskt påverkar miljön mindre negativt än t.ex. 

framställningen av tofu baserad på sojabönor odlade i Brasilien, vilket gör saken mer 

partikulär. Det andra tillvägagångssättet handlar om att utgå från motsatsen. Om motståndaren 

hävdar att vegetarianism är miljövänligt, och jag inte kan motbevisa det, skulle jag kunna 

hävda att inte all köttproduktion är skadlig för miljön, om jag nu kunde hitta något exempel 

som bevisade det. Det tredje tillvägagångssättet för att ifrågasätta motståndarens argument är 

att utgå från något liknande.
54

 Jag skulle exempelvis kunna likna köttförbudsfrågan vid ett 

förbud mot cigaretter, om jag kunde hitta något fall där cigarettförbud lett till negativa 

effekter. Det fjärde och sista tillvägagångssättet är att utgå från tidigare beslut, där det gäller 

att undersöka om någon högt ansedd person handlat tvärtom mot vad motståndaren föreslår.
55

 

I frågan om köttproduktion och vegetarianism skulle jag kunna hävda att statsministern själv 

äter kött, eller t.ex. partiledaren för miljöpartiet, om jag nu kunde bevisa det.  
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De speciella topikerna används till särskilda ämnen eller till någon av retorikens 

tre genrer genus judiciale, rättsliga tal, genus deliberativum, politiska tal, och genus 

demonstrativum, ceremoniella tal. De allmänna topikerna kan också användas i t.ex. ett 

rättsligt tal, men till dem kommer dessutom frågan om något är lagligt eller olagligt, rättvist 

eller orättvist och moraliskt respektive omoraliskt. Några topiker i denna kategori är status 

coniecturalis, där det handlar om att talaren kan eller inte kan bevisa att handlingen begåtts, 

status definitionis, som handlar om hur man definierar/namnger handlingen, samt status 

qualitatis, som tar särskilda omständigheter i beaktande.
56

 Två speciella topiker för de 

politiska talen, dvs. försvarsfrågor, statsfinanser, lagstiftning, samt att överhuvudtaget 

överväga och råda inför framtiden, är det nyttiga och onyttiga respektive det goda och det 

onda. Lindqvist Grinde menar att det slutgiltiga syftet med alla politiska tal är att förvissa 

åhörarna om att förslaget leder till något slags lycka för dem.  

Topiken det nyttiga/onyttiga går ut på att åskådliggöra hur talarens förslag kan 

vara till nytta för åhörarna, t.ex. genom att ge dem ekonomiska fördelar eller ökad säkerhet, 

samt hur motståndarens förslag leder till det onyttiga, t.ex. försämrad hälsa eller skönhet. 

Topiken det goda/onda handlar om mindre egoistiska motiv och mer om moral, t.ex. att om 

åhörarna väljer talarens förslag så är de solidariska, miljövänliga eller för ökad jämställdhet i 

samhället.
57

 Speciella topiker för ceremoniella tal är det dygdiga och det lastbara. För att 

hylla någon kan talaren framhäva dennes dygder, egenskaper som alltså värderas högt i 

samhället. Bland dessa finns mod, klokhet, fördomsfrihet, generositet och jämlikhet. Enligt 

den klassiska retoriken kan samma egenskaper användas som utgångspunkt för att istället 

framställa någon i dålig dager. Varje dygd motsvaras av två brister, en på varje sida.
58

 

Exempelvis generositet omgärdas av snålhet på ena sidan och slösaktighet på den andra.      

  

Dispositio 

Efter att argumenten är kartlagda i inventio är det dags att planera talets disposition. 

Utgångspunkten här är att talets olika delar ska ordnas så att de har maximal effekt på 

åhörarna. Den enklaste dispositionsprincipen är enligt Lindqvist Grinde grundad på pisteis, 

dvs. logos, pathos och ethos. Han menar att ethos spelar störst roll i talets inledning då det 

först av allt är viktigt att åhörarna får förtroende för talaren. När detta är avklarat kan talaren 

presentera logos, sina förnuftsargument, för att avsluta med pathos, som säkerställer att 
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åhörarna känner för talarens sak och vill följa hans eller hennes förslag. Den klassiska 

retoriken förordar en disposition där talet delas in i åtta delar
59

: 

 

1. Inledning: exordium  

2. Bakgrundsteckning: narratio 

3. Presentation av talets delar, om det är långt eller har en komplicerad disposition: 

divisio eller partitio. 

4. Förslag: propositio 

5. Bevisning eller argumentation: confirmatio eller probatio. 

6. Bemötande av motståndarens argument: refutatio eller confutatio.  

7. Sammanfattning: recapitulatio 

8. Avslutning: peroratio 

 

Meningen med talets inledning, exordium, är att locka åhöraren att fortsätta lyssna 

på resten av talet, och det finns tre mål som talaren måste uppfylla i sin inledning för att 

lyckas med detta. Det gäller att dels skapa intresse hos åhörarna, dels att se till att de är 

välvilligt inställda och dessutom att de har förtroende för talaren som person.
60

 Talaren skulle 

kunna börja sitt tal med något drastiskt, personligt eller aktuellt, för att skapa intresse hos sina 

åhörare. En talare som närmar sig sina lyssnare genom att utgå från deras intressen visar 

respekt och möjliggör deras delaktighet redan från början. Vidare listar Lindqvist Grinde tre 

sätt för talaren att visa sin välvilja: att uttrycka glädje över situationen och möjligheten att 

tala, att visa sig vara en anspråkslös person samt att smickra sina åhörare.
61

 Det tredje målet 

med inledningen, att skapa förtroende, handlar om att visa åhörarna talarens kompetens, och 

att försäkra dem om att han eller hon kan tillföra ny kunskap till den som lyssnar.
62

 

Efter inledningen följer bakgrundsteckningen, narratio. Lindqvist Grinde menar 

att bakgrundsteckningen inte endast är till för att åhörarna ska bli medvetna om vad som hänt 

förut, utan för att de ska vara mottagliga för det talaren vill säga. I narratio passar den 

skicklige talaren på att framhäva de egenskaper hos åhörarna som överensstämmer med hans 

eller hennes eget syfte. Det finns tre krav som bakgrundsteckningen bör uppfylla; den ska 

vara kort, klar och trovärdig. Kravet att den ska vara kort handlar om att vara så effektiv som 

möjligt, att inte ta upp något i onödan. Kravet på klarhet uppfylls genom att definiera svåra 

                                                           
59

 Ibid., s. 201. 
60

 Lindqvist Grinde, s. 202. 
61

 Ibid., s. 205. 
62

 Ibid., s. 207. 



16 
 

termer tydligt och inte förutsätta att publiken alltid kan följa med i talarens tankegångar. 

Trovärdigheten får man genom att beskriva orsakerna till en händelse före själva händelsen, 

att personerna beskrivs på så vis att de överensstämmer med sina handlingar, och att tid, plats, 

etc. är specificerade.  

Efter bakgrundsteckningen kan det vara lämpligt att presentera talets delar, i 

vilken ordning talets delar kommer, om det är ett långt tal. Detta kallas för divisio eller 

partitio och här kan man också tala om hur lång tid talet kommer att pågå, eventuella pauser, 

etc. Den fjärde punkten, propositio, handlar om att lägga fram sitt förslag, att presentera sin 

tes. Ibland kan det vara överflödigt att nämna tesen explicit, om den till exempel framgår av 

bakgrundsteckningen.
63

 I punkt fem, argumentatio, confirmatio eller probatio, är det dags att 

argumentera för förslaget som lades fram i propositio. Här presenteras de bevis talaren 

kommit fram till i sitt arbete med topikerna. Man bör helst begränsa sig till tre argument för 

att inte förvirra åhöraren, med det näst starkaste först, det svagaste i mitten och det starkaste 

argumentet sist. Ordningen är konstruerad för att få maximal effekt på åhörarna: att börja med 

ett starkt argument skapar ett positivt intryck, men att spara det starkaste argumentet till sist 

ökar chansen att åhörarna kommer ihåg det.
64

  

I Refutatio gäller det att försöka förutse den kritik en eventuell motståndare kan 

komma med, och bemöta den. Tekniken för att konstruera motargument finns i inventio; här i 

refutatio handlar det om att byta perspektiv och ge svar på argument mot det aktuella 

förslaget, helst innan de yttrats av någon annan. Med pathos, de känslor talaren väcker hos 

åhörarna, i åtanke bör man undvika att framstå som någon som vill krossa sin motståndare. 

Även här finns en ordning att följa när det gäller placeringen av motargumenten. Genom att ta 

upp det sämsta argumentet sist ökar chansen att åhörarna minns det bäst, medan det starkaste 

argumentet bör gömmas i mitten. Det näst sämsta argumentet kan läggas i början.
65

 I punkt 

sju, recapitulatio, sammanfattar talaren huvudpunkterna i sitt tal och underlättar på så sätt för 

sina åhörare att komma ihåg vad han eller hon har sagt. Recapitulatio förhindrar också att 

motargumenten i refutatio blir det sista som nämns i talet. Avslutningen, peroratio, står för 

sista chansen att verkligen nå fram till åhörarna, att få dem att känna för förslaget. Det allra 

sista som nämns i talet bör vara några avslutande ord som markerar talets slut.
66
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Elocutio 

Den tredje delen av den retoriska arbetsprocessen handlar om att välja rätt ord och uttryckssätt 

att klä sitt tal i. Det är inte bara argumenten som påverkar åhörarna i önskad riktning, även 

språkets utformning kan hjälpa till att övertyga dem. Här gäller det att fundera på vilken 

effekt man vill att språket ska ha på åhörarna. Enligt den klassiska retoriken ska det uppfylla 

fyra dygder: det ska vara korrekt, klart, konstfullt, och dessutom uppfylla principen om 

decorum. Den första dygden, ett korrekt språk, fordrar en god språklig kompetens, men det är 

också viktigt att talaren använder ett språk som uppfattas som korrekt av åhörarna, vilket 

innebär att vad som anses som ”korrekt språk” kan variera från situation till situation. Den 

klassiska retoriken förutsätter således goda kunskaper i grammatik och att man anpassar 

språket till den norm som råder i publiken.
67

 

Att uttrycka sig klart, den andra dygden, innebär att man inte ska ta det för givet 

att åhörarna har samma begreppsvärld som talaren. Genom att uttrycka sig klart, med rätt ord 

för rätt sak, undviker man missförstånd. Fackord ska användas för att precisera vad man 

menar, för att göra talet tydligare och mer exakt, men de ska inte användas i onödan – för 

många svåra ord gör bara saken mer svårbegriplig. Vidare gäller dygden om klarhet även 

flertydiga ord: om de kan tolkas på olika sätt gör åhörarna förmodligen det, vilket betyder att 

det är bäst att undvika dem.
68

 Det ska vara omöjligt för åhörarna att missförstå talaren. Vidare 

ingår ett par råd om pedagogiska uttryckssätt i elocutio, de handlar dels om att försöka koppla 

beskrivningen av ny kunskap till den begreppsvärld som åhörarna redan är bekanta med, 

något de känner till, och dels om att vara så konkret som möjligt i sina beskrivningar, dvs. att 

beskriva hur ett händelseförlopp gick till, inte bara att det hände. Här möter vi återigen 

principen om evidentia, åskådlighet.
69

  

Elocutios tredje dygd, att uttrycka sig konstfullt, innefattar läran om troper och 

figurer, dvs. ord som används på ett sätt utöver det vanliga. De tillhör retorikens stilfigurer, 

dess mest effektiva verktyg, och kan användas i bl.a. pedagogiskt syfte, t.ex. ”Lejonet är 

djungelns konung”, eller för att försköna ett uttryck: ”du är en ros på en äng av tistlar”, etc. 

Lindqvist Grinde menar att för en retoriker ska användningen av dessa utsmyckningar alltid 
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vara taktisk, dvs. uttänkta för att påverka åhörarna på ett visst sätt.
70

 Förutom tydliggörande 

eller försköning finns det ett antal andra funktioner för troper och figurer, bl.a. att skapa 

variation och välljudande effekter för att undvika tristess – taedium – som ansågs vara en synd 

inom den klassiska retoriken.
71

 Andra funktioner är att beskriva något så att det ger ett sakligt 

och verklighetstroget intryck med hjälp av tropen synekdoke, eller att ge intryck av att något 

är omöjligt att säga emot med troperna ironi, litotes, paralipsis, anadiplosis, epanalepsis eller 

erotema. För att förstärka känslor kan troperna metafor, synekdoke och hyperbol användas, 

samt figurerna anafor och klimax. Ibland kan retoriska utsmyckningar med komisk effekt 

komma till nytta, exempelvis ironi, katakres och litotes, medan en funktion av metaforer 

respektive assonanser är att de fungerar som stöd för minnet.
72

       

Till elocutio hör även läran om figurerna. Man använder sig av en figur när man 

ordnar ljud, ord, satser eller tankar i ett särskilt mönster som avviker från den normala 

ordningen, gängse grammatik eller ordföljd. Det finns fyra kategorier av figurer: fonetiska 

figurer, ordfigurer, satsfigurer samt tankefigurer. Fonetiska figurer skapas genom att ljuden 

som ord eller delar av ord skapar ordnas i ett mönster. De fonetiska figurerna är assonans, 

allitteration, rim och elision. Ordfigurerna är ploke, anafor, epifor, anadiplosis, epanalepsis, 

polysyndeton, ellips, samt asyndeton. Till satsfigurerna hör isocolon och klimax, och 

tankefigurerna är pleonasm, accumulatio, parafras, antites och oxymoron. Evidentia har 

tidigare nämnts som en teknik för att skapa konkretion, åskådlighet, men framställs även 

ibland som en trop eller en figur. Det handlar om att beskriva något så väl att åhörarna kan 

föreställa sig det, som om det vore verkligt eller alldeles inom räckhåll. Lindqvist Grinde 

menar dock att evidentia varken är en trop eller en figur, utan snarare ett av retorikens 

grundläggande verktyg, avsedd att skapa en effekt i åhörarnas sinnen som gör det lättare att 

övertyga dem. Däremot används olika troper och figurer för att i sin tur skapa evidentia.
73

 

Decorum är elocutios fjärde dygd och handlar om att stilen på en text måste 

anpassas till ämnet, till talarens karaktär, situationen, åhörarna, m.m., för att bli så effektiv 

som möjligt. Enligt den klassiska retoriken finns det tre olika stilarter som lämpar sig för olika 

tillfällen; låg stil (genus humile), mellanstil (genus medium) och hög stil (genus sublime). Den 

höga stilen är stilfigurstät och hör huvudsakligen ihop med talarens plikt att röra sina åhörare, 

vilken kallas för movere. Den låga stilen, genus humile, använder inte ett utsmyckat språk 

med troper och figurer, utan är enkel och rättfram. Genus medium, mellanstilen, kan 
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karaktäriseras som en sorts blandning av hög och låg stil där metaforer och eufoniska 

stilfigurer förekommer, men sällan apostrofer, hyperboler och likartade figurer. Från och med 

medeltiden har de tre stilarterna förknippats med samhällsklasserna: den höga stilen med 

överklassen, mellanstilen med borgarklassen och den låga stilen med arbetarklassen eller 

underklassen, medan man i modern tid anser att varje stil har sin respektive plats i ett tal. Man 

använder dem således på samma sätt som de klassiska retoriklärarna: mellanstilen i talets 

inledning, den låga stilen i bakgrundsteckningen eller bevisningen och den höga stilen i 

avslutningen.
74

 

 

Actio 

Aristoteles menade att framförandet, actio, var en produkt av talarens natur, snarare än en 

konst såsom inventio, dispositio och elocutio. Den klassiska retoriken värderar framförandet 

mycket högt, men saknar definitioner för att analysera det.
75

 Den innehåller likväl en del 

allmängiltiga råd och tips som kan vara användbara i nutid. Framförallt gäller det att variera 

sig så att åhörarna inte blir uttråkade. Vidare är rösten och kroppsspråket de huvudsakliga 

verktygen att använda sig av vid ett framträdande. Rösten ska helst vara stark nog att höras av 

samtliga åhörare, den ska hålla under hela talet samt vara flexibel. Genom att lägga an en lugn 

ton i början av talet, planera in pauser, undvika gälla utrop och variera styrkan på rösten 

kommer man en bit på väg.
76

 Här kan språkets fyra dygder; att uttrycka sig korrekt, klart, 

konstfullt och att uppfylla principen om decorum, användas för att planera framförandet med 

rösten som utgångspunkt. Ett korrekt uttal handlar om att anpassa sig till åhörarnas 

föreställningar om vad som är korrekt, samtidigt som en charmig dialekt eller en brytning kan 

bidra till ett starkare ethos hos talaren. Det är särskilt viktigt att uttala eventuella svåra 

begrepp och nya termer som introduceras för första gången på ett sätt så att alla förstår.  

 Den andra dygden, en klar röst, gäller i detta sammanhang att artikulera orden så 

att uttalet blir så tydligt som möjligt.
77

 Den tredje dygden, en konstfull röst, innebär enligt 

Lindqvist Grinde att talaren har kontroll över den, vilket kan åstadkommas genom träning av 

röstens styrka och uthållighet. Det handlar inte om att förställa sig utan om att utnyttja den 

naturliga rösten till fullo. Tonläget bör varieras för att undvika tristess hos åhörarna, det kan 

exempelvis vara passande att tala med sin starkaste röst ibland men vid vissa tillfällen passar 
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en mer konverserande ton bättre. Principen om decorum handlar även här om anpassning till 

olika tillfällen, specifikt de olika formuleringarna och delarna av ett tal. T.ex. att successivt 

öka röststyrkan vid användningen av tropen klimax ger en större effekt, liksom att verkligen 

ropa ut vid exclamatio. Konstpauser kan användas för att ge åhörarna tid att reagera efter 

exempelvis ett utrop, eller för att tydliggöra budskapet i varje argument. Ett lugnt tempo 

passar bra om åhörarna behöver lugnas ner, medan ett snabbare tempo är lämpligt om syftet är 

att göra dem upprörda. I början av talet, då man vanligtvis vill behaga åhörarna och använder 

en relativt dekorerad stil, mellanstilen, lämpar sig ett behagligt tonläge utan exclamatio, osv. I 

mitten av talet, då syftet är att informera och en låg stil används, passar en lugn samtalston 

bra. I slutet av talet handlar det oftast om att röra åhörarna, och man använder en hög stil, 

vilket gör att ett starkt röstläge och ett högt tempo med ett jämnt ordflöde ter sig lämpligt.
78

 

   Kroppsspråket är ett led i konstruktionen av ethos och är till viss del avgörande 

för vilka känslor talaren lyckas väcka hos sina åhörare. Quintilianus underströk det faktum att 

om rörelserna inte stämmer överens med talarens ord kommer han eller hon att framstå som 

oärlig.
79

 Att stå stadigt istället för att flytta vikten från det ena benet till den andra är ett sätt 

att undvika att ge ett nervöst intryck, och att ha armarna i kors eller i fickorna rekommenderas 

inte då det försvagar rösten. Naturliga rörelser är att föredra framför överdrivna och inövade 

gester. Men det är å andra sidan lika viktigt att inte stå helt stilla utan att röra sig alls; en 

variation av gester, blickar och rörelser är trots allt bra. Kroppsspråket ska precis som allt 

annat inom retoriken anpassas till situationen. Små, lugna rörelser lämpar sig vid allvarliga 

situationer, medan exempelvis ett politiskt tal där talaren vill väcka åhörarnas känslor, kanske 

t.o.m. göra dem upprörda, fordrar större, yvigare gester.
80

 Med syftet i åtanke kan 

kroppsspråket anpassas efter en talares tre plikter: delectare (att behaga åhörarna), docere (att 

undervisa dem) och movere (att röra dem). För delectare lämpar sig en lugn blick och lugna, 

kontrollerade rörelser, vilket alltså är kroppsspråkets mellanstil. För docere bör ett mer 

avspänt kroppsspråk användas, med naturliga rörelser som påminner om en konversation, 

vilket är den låga stilen. För movere lämpar sig gester som ter sig känslofyllda, men ändå inte 

konstlade. Det ska verka som om talaren verkligen känner de känslor han eller hon ger uttryck 

för. Detta är kroppsspråkets höga stil. 

  Ögonkontakt är viktigt, särskilt i början av talet, för att det visar att talaren är 

vänligt inställd, vilket bidrar till att åhörarna fattar förtroende för honom eller henne. Att röra 
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blicken över publiken och stanna till då och då, men inte stirra eller fastna med ögonen, 

rekommenderas. När det gäller nervositet har retoriken inte många råd att komma med, 

förutom att det ibland kan vara strategiskt gynnsamt att låta lite av nervositeten lysa igenom 

eftersom det visar på blyghet, humiliatio.
81

 Många kan lära sig att hantera sin nervositet 

genom att träna, med retoriken till hjälp, men det förutsätter att de åtminstone vågar ställa sig 

inför åhörarna och öppna munnen. Den klassiska retoriken innehåller vidare en mängd 

beskrivningar av gester och handrörelser som kan vara användbara i olika situationer. 

Lindqvist Grinde påpekar dock att dessa knappast är användbara i vår tid, och påminner om 

att vi bör vara kritiskt inställda även till andra delar av den klassiska retoriken, såsom 

argumentation, disposition och språklig utformning.
82

  

 

Memoria 

En talare som framför sitt tal utantill är mer övertygande än en talare som läser innantill, och 

han eller hon ger ett mer snabbtänkt och intelligent intryck. Man kan också gå så långt som att 

säga att det handlar om att förstå sitt ämne – om talaren kan sin sak behövs inga hjälpmedel 

för minnet.
83

 Den klassiska retorikens memoria handlar om tekniken att träna upp minnet. Det 

första användbara tipset är att ett genomtänkt och väldisponerat tal är lättare att minnas, och 

ibland kan det underlätta att tänka ut talet utan att skriva ner någonting. I vilket fall som helst 

är det bra att öva in talet i delar, där början och slutet av varje del är distinkt. Ett knep för att 

komma ihåg något särskilt svårt är att associera det med en viss plats eller ett speciellt 

föremål, exempelvis ett sovrum med olika möbler såsom säng, nattduksbord och byrå, som 

var och en representerar något besvärligt ord eller en särskild formulering i talet. Det mest 

effektiva sättet att öva in talet på är inför en publik, inte ensam, i tystnad. Om brist på tid 

råder är det bäst att koncentrera sig på talets huvuddrag, de viktigaste ämnena, och de 

viktigaste delarna – oftast inledningen och avslutningen. Till sist är det övning och åter 

övning som krävs för att talet ska nötas in. Med tiden blir det lättare att lära in texter utantill, 

förmågan att minnas dem kan alltså övas upp. Genom att öva får talaren en känsla av ungefär 

hur lång tid framförandet kommer att ta i anspråk. Men att tala inför publik tar oftast längre 

tid, man kan räkna med 25 %.
84
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Retorik utan vetenskaplig grund 
 

I Högskoleverkets rapport Utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik vid svenska 

universitet och högskolor (Rapport 2006:13 R) får vissa lärosäten kritik för att deras 

gymnasielärarutbildningar i svenska innehåller för lite litteraturvetenskap eller 

språkvetenskap, bland dem Mittuniversitetet och Växjö universitet. Det lägsta poängantalet i 

litteraturvetenskap står Södertörns högskola för med åtta poäng, vilket motsvarar 12 

högskolepoäng. Högskoleverket uppmanar de berörda lärosätena att kvalitetssäkra sin 

lärarutbildning beträffande ämneskunskaperna.
85

 Genom anmärkningen framkommer 

värderingen att ämneskunskaperna i svenska är av stor vikt för en gymnasielärare, både 

litteraturvetenskap och språkvetenskap ska studeras i mer än åtta veckor vardera. Detta 

framstår som en förutsättning för att läraren ska kunna utföra sitt arbete, dvs. att undervisa i 

dessa ämnen. Därför är det anmärkningsvärt och samtidigt motsägelsefullt att en 

gymnasielärare i svenska förväntas lära ut den retoriska arbetsprocessen utan ämneskunskaper 

i retorik. 

Formuleringen av detta krav i beskrivningen av svenskans syfte i den nya 

ämnesplanen är förvirrande: ”[Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla följande:] kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på 

ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning 

som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
”86

 I och med att 

Skolverket nämner kunskaper om den retoriska arbetsprocessen förutsätts att lärarna kan den, 

medan förklaringen som kommer efteråt är mycket generell. Den akademiska retoriken 

innehåller ju bevisligen ett stort antal regler och termer som inte nödvändigtvis innefattas i en 

strukturerad framställning med hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 

Dessutom har studiet av retorik även en historisk aspekt,
87

 enligt Högskoleverket, vilket är 

tydligt i framställningen ovan. Utan någon historisk kontext riskerar termer, exempel och 

reglernas ursprung att framstå som lösryckta och godtyckliga. I presentationen av 

kursinnehållet i Svenska 1 står däremot uttryckligen att grunderna i den retoriska 

arbetsprocessen ska behandlas, och Svenska 3 ska behandla ”muntlig framställning med 
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fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande 

samt som redskap för analys.”
88

  

Förklaringen av vad den retoriska arbetsprocessen innebär i beskrivningen av 

svenskans syfte sätter dock tonen för kursernas innehåll och visar att vad som i själva verket 

åsyftas inte är den akademiska retoriken utan något som är anpassat till skolan, ett mer 

planerat och strukturerat sätt att skriva och framföra texter helt enkelt. Retoriken som ett 

vetenskapligt ämne innebär även analys av hur olika texter påverkar oss, vilket också 

Högskoleverket påpekar i sin beskrivning av ämnet retorik (mer om detta nedan). Till den 

praktiska delen av retorik tillhör alltså inte endast skapandet av egna tal och texter utan 

dessutom analyser av hur andra har valt att argumentera, i vilken ordning de presenterar talets 

eller textens delar, vilket slags språk de använder, hur de framför sitt tal och om de kan det 

utantill, etc. En retoriker är således även en analytiker, som bl.a. Lindqvist Grinde påpekar,
89

 

vilket i sig passar väl ihop med lärarrollen där bedömningen av elevernas tal och texter måste 

föregås av en viss analys. I Svenska 3 ska dessutom eleverna använda den retoriska 

arbetsprocessen som ett redskap för analys, vilket förutsätter att lärarna innehar kunskap i hur 

man använder retoriken för även detta ändamål.   

Sigrell å sin sida betonar att retorik är det som ska hjälpa oss att välja ett så 

konstruktivt språk som möjligt, vilket lägger mer fokus på kommunikationssituationen eller 

presentationen. Han menar att retorik är verktyget som kan göra det möjligt för oss att nå fram 

till andra med ett budskap när vi talar eller skriver, ett verktyg för effektiv kommunikation,
90

 

och att retoriken i lärarutbildningen ska handla om hur man som lärare ”med hjälp av olika 

språkval […] försöker skapa situationer där eleverna kan lära sig”.
91

 Det är uppenbart att det 

inte bara finns ett flertal olika definitioner på vad retorik är, utan också vad den ska användas 

till, retorikens syfte, varierar kraftigt. Jag håller med Sigrell i den meningen att retorik kan 

vara till nytta för läraren i kommunikationssituationen, men ser inte att det räcker till för att 

han eller hon ska kunna uppfylla kraven i de nya kursplanerna därför att det krävs en annan 

sorts kunskap för att lära ut den retoriska arbetsprocessen till eleverna. Den kunskapen borde 

härstamma från en utbildning som vilar på vetenskaplig grund, enligt Högskolelagen.
92

  

Skolverkets val att nämna den retoriska arbetsprocessen skänker ett akademiskt 

skimmer åt ämnesplanen och kursplanerna, men innebär i realiteten inte en så stor förändring 
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gentemot de gamla kursplanerna som vid första intrycket, i alla fall inte i Svenska 1. 

Motsvarande punkt i Svenska A är: ”[Eleven skall] kunna förmedla åsikter, erfarenheter och 

iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren.”
93

 

Skillnaden består i betoningen på att arbetet som ska leda fram till framställningen ska vara 

strukturerat och metodiskt, vilket ju den retoriska arbetsprocessen är till för. Det blir således 

upp till läraren själv att avgöra hur han eller hon ska använda den akademiska retoriken för att 

vägleda eleven i ett strukturerat och metodiskt arbete. Här återkommer vi till problemet med 

avsaknaden av retorik i lärarutbildningen. Högskoleverkets beskrivning av retorik som ett 

vetenskapligt ämne ger en antydan om orsaken: 

 

Retorikämnet består av kultivering och teknifiering av naturlig praxis. Det kan få mycken retorik 

att verka banal. Men denna förankring i vardaglig praxis är också ämnets styrka. Och en stor del av 

ämnet består av systematisering och kategorisering, problematisering, klargörande av begrepp, 

definitionsverksamhet och teoretisk reflektion – det som gör retoriken till en vetenskap.
94

 

 

Om uppfattningen är att de nödvändiga kunskaperna inom retorik redan finns och 

används i svenskämnet är det naturligt att man inte väljer att lägga resurser på det i 

lärarutbildningen, som ju ska rymma så mycket annat. Men det kan ju ändå bara handla om en 

bråkdel av den retoriska arbetsprocessen som blivande lärare kan tillgodogöra sig under 

utbildningen, inbakade i exempelvis epik- och lyrikstudier, vilket gör att de sedan saknar 

kompetensen som fordras för att uppfylla kraven för svenskämnet i Gy 2011. Även 

Högskoleverket påpekar i en utvärdering av lärarutbildningen från 2008 problemet med att få 

plats med allt stoff som skulle behövas i lärarutbildningen i svenska.
95 I Uppföljande 

utvärdering av lärarutbildningen (2008) beskrivs målet för lärarutbildningen som en 

akademisk professionsutbildning som vilar på vetenskaplig grund och ger studenterna 

”förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar”, och som kvalificerar för konkret 

yrkesverksamhet med sikte på att ”förverkliga […] skolans […] mål”.
96

 I och med den 

fortsatta avsaknaden av retorik i lärarutbildningen kan målet att undervisa i retorik på 

vetenskaplig grund knappast uppnås av blivande lärare, och utbildningen är således 

förutbestämd att misslyckas med sina föresatser. 

Som tidigare diskuterats behöver inte eleverna kunna den retoriska 

arbetsprocessen fullt ut, men åtminstone använda delar av den för metodiskt och strukturerat 
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arbete. För att det ska vara möjligt för svensklärare att basera sin undervisning på en 

vetenskaplig grund måste de ha fått tillräckliga kunskaper under utbildningstiden. Varför 

anser man då inte att retorik ska införas i den nya lärarutbildningen, när den tydligtvis behövs 

i yrkesutövandet? Förutom att använda retoriken till att analysera, skriva och framföra texter 

menar Högskoleverket att den klassiska retoriken är essentiell när det handlar om att förstå 

svensk litteratur som är skriven före mitten av 1800-talet. Renässansen innebar en 

pånyttfödelse av antikens retorik, och i stormaktstidens Sverige var ”latinsk vältalighet” den 

viktigaste färdigheten för en ämbetsman. Därför är även skönlitteratur och andra texter som 

inte var tänkta att framföras som tal formade av retorikens regler.
97

 Då svensk skönlitteratur 

genom tiderna har ingått i litteraturvetenskapen på lärarutbildningen är det förvånansvärt att 

retoriken prioriterats bort, eftersom det innebär att svensklärare har sämre förutsättningar att 

både förstå och att undervisa andra om äldre svensk litteratur än vad de skulle ha haft annars.  

Den nya gymnasieskolans reform började gälla från och med den 1 juli 2011. 

Majoriteten av svensklärarna på två av tre kommunala gymnasieskolor i en medelstor svensk 

stad reagerade på det tydliga införandet av retorik i svenskan, och kom fram till att de inte 

hade den kunskap som behövdes inom ämnet. Lärarna på den ena gymnasieskolan beslutade 

att kontakta den lokala högskolan för att anlita en föreläsare som kunde komma och utbilda 

dem med en föreläsning. Lärarna på den andra gymnasieskolan bestämde sig för att be en 

kollega, som förvisso har gått kurser i ämnet, men inte har någon examen, att utbilda resten av 

dem. De redan verksamma svensklärarna får alltså vid dessa skolor klara sig själva i den här 

frågan, och det är upp till dem att fortbilda sig med de knappa medel och den begränsade 

mängden tid som står till buds. Det är dock tveksamt om dessa åtgärder räcker till för att 

åstadkomma den kompetenshöjning som faktiskt krävs. Det finns tre lärosäten i Sverige som 

erbjuder retorikprogram: Uppsala universitet, Örebro universitet och Södertörns högskola. På 

dessa utbildningar har man både teoretiska och praktiska inslag.
98

 Högskoleverkets rapport 

framhåller att retoriken har både en teoretisk och en praktisk sida med historia, systematik och 

basala problem på teorisidan, respektive produktion och presentation av tal/text på den 

praktiska sidan. Någonstans mittemellan dessa två sidor befinner sig användningen av retorik 

för att analysera, kritisera och dekonstruera andras tal och texter.
99

  

Enstaka föreläsningar och egenhändigt komponerade utbildningar pekar på att det 

anses räcka med en ”quick fix”-lösning på problemet, eller att man tvingas göra det bästa av 
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situationen när lärarprogrammen inte har gett den grund som behövs, när det i själva verket 

behövs en ordentlig fortbildningskurs med både teoretiska och praktiska moment för att 

åstadkomma en viktig kompetenshöjning. Översikten av den retoriska arbetsprocessen som 

presenterades tidigare tjänar som ett exempel på hur pass otillräcklig lärarutbildningen är 

idag. Översikten ovan är mycket simplifierad, och representerar endast en bråkdel av 

retoriken som vetenskap, men är ändå mycket mer utförlig än de spridda fragment av 

retoriken som eventuellt finns kvar i svenskämnet i lärarutbildningen på universitet och 

högskolor. Högskoleverket betonar också vikten av att studera retorikens historia: ” Som 

modern vetenskaplig disciplin omfattar retorik även ämnets historia – en av de längsta 

ämnestraditionerna i västerländsk intellektuell kultur. Att kunna denna historia är en 

ofrånkomlig del av kunskapskompetensen inom retorik.”
100

 Den komprimerade beskrivningen 

av retorikens historia, ovan, tjänar som exempel på detta. Retorikämnet som vetenskaplig 

disciplin kräver således omfattande studier med praktiska inslag för att göra det rättvisa, vilket 

ligger mycket långt ifrån det utbyte en svensklärare kan få vid ett enda föreläsningstillfälle. 

Givetvis behöver läraren inte ha expertkunskaper motsvarande en magisterexamen 

i retorik, men Högskoleverkets beskrivning av ämnet tydliggör att det knappast räcker med en 

föreläsning heller. Vidare anmärker de att en naturlig samarbetspartner för retorikprogrammet 

på Uppsala universitet vore lärarutbildningen
101

 - en möjlig lösning på problemet för just 

Uppsala universitet men inte för alla andra lärosäten där gymnasielärarutbildningen finns. För 

att ytterligare belysa problemet kan paralleller till grammatiken, ett annat ämne inom trivium, 

dras. En svensklärare som saknade formella kunskaper i ordklasser, satsdelar, syntax och 

dessutom ämnesdidaktik skulle inte accepteras, åtminstone inte officiellt, av varken 

myndigheter, rektorer eller kollegor. Dessutom skulle elever och föräldrar förmodligen tvivla 

på lärarens förmåga att lära ut om de kände till hans eller hennes brist på kompetens inom 

området. Vidare skulle det inte komma på fråga att utfärda ett examensbevis åt en 

svensklärare som inte hade ett godkänt betyg i grammatik, som ju anses vara bland de 

viktigaste delarna i svenskundervisningen, vid sidan av språkhistoria och skönlitteratur. Det är 

inte heller rimligt att en person ska kunna lära sig svenskans grammatik, på avancerad nivå, 

och dessutom förstå hur den ska förmedlas till andra, under några få föreläsningstillfällen. 

Jämförelsen tydliggör att den totala bristen på retorikundervisning i lärarutbildningen leder till 

att utbildade svensklärare saknar kompetens inom ett viktigt område som de nu förväntas 

undervisa i, vilket underminerar dem och gör att de kan komma att ifrågasättas i framtiden.   
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Wayne C. Booth understryker vikten av noggranna retorikstudier i sin bok The 

Rhetoric of Rhetoric (2004): “Since we are all flooded daily with rhetoric, admirable and 

contemptible, we are in desperate need of serious rhetorical study, everywhere.”
102

 Detta är 

sannolikt orsaken bakom återinförandet av retorik i svenskämnet, nämligen en tanke om att 

eleverna i framtiden ska kunna både värja sig mot den påverkan de utsätts för genom det 

ökande trycket från massmedia, och samtidigt utnyttja retoriken som ett verktyg för att kunna 

uttrycka sig på bästa sätt och ta sig fram i världen. Hedlund och Johannesson (1993) menar att 

”Reklam och marknadsföring kan […] sägas vara vår tids retorik.”
103

 Det ställs mer och mer 

krav på unga vuxna att marknadsföra sig själva, för att kunna konkurrera med andra på en 

alltmer global arbetsmarknad. Framtidens samhällsmedborgare, oavsett yrke, behöver således 

retoriken för att öka sin konkurrenskraft. Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 15, 3§) ska 

utbildningen i gymnasieskolan ”[…] utgöra en bas för den nationella och regionala 

kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn.”
104

 Det 

är tydligt att kunskaper i retorik borde vara, och förhoppningsvis är på väg att bli, en självklar 

del av svenskämnet på gymnasiet.      

Även lärarna skulle ha nytta av fördjupade retorikkunskaper, inte bara för att lära 

ut till eleverna, men i en mängd olika situationer och ämnen. Tina Kindeberg (2011) skriver 

om pedagogisk retorik, om hur kunskaper kan kommuniceras till eleverna på bästa sätt: ”Som 

lärare hjälper det inte att vi har goda ämneskunskaper om vi inte också har insikt i hur vi 

väcker intresse och skapar förståelse hos de närvarande.”
105

 Idén att blivande lärare skulle ha 

nytta av retorikkunskaper är inte någon nyhet, förslaget har funnits sedan nästan hundra år 

tillbaka. En realisering ter sig dock fortfarande inte aktuell, och genomförandet av Gy 2011 

lämnar onekligen mycket i övrigt att önska. Varken verksamma eller blivande lärare har 

kompetensen att implementera retorikundervisning utan fortbildning, och den nya 

lärarutbildningen räcker inte till. Mitt förslag är att införa en kurs i retorik på 

lärarutbildningen för blivande gymnasielärare i svenska, vilket skulle öka förutsättningarna att 

bli en akademisk professionsutbildning, och gymnasieelevernas undervisning skulle i 

framtiden kunna baseras på en vetenskaplig grund.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning har varit att reda ut synen på retorik som ligger bakom 

återinförandet av kunskaper i retorik i svenskämnet på gymnasiet. I och med 

gymnasiereformen Gy 2011 har nya kursplaner i svenska implementerats. Bland nyheterna 

finns bl.a. en fordran att eleverna ska lära sig den retoriska arbetsprocessen och använda den 

för att framföra intressanta och övertygande skriftliga och muntliga framställningar som tar 

hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dessutom ska de elever som läser 

Svenska 3 kunna använda den retoriska arbetsprocessen som ett redskap för analys. Varken 

den gamla eller nya lärarutbildningen innehåller dock retorik. Kunskaper i retorik är utan 

tvivel användbara och i många fall nödvändiga för både lärare och elever, och dess historia är 

tätt förbunden med litteraturvetenskapen. Trots detta fortsätter man att prioritera bort 

retoriken i lärarutbildningen. Införandet av retoriken i svenskämnet på gymnasiet ses som 

mycket positivt, men i nuläget saknar både verksamma och blivande lärare kompetensen att 

nå målen i de nya kursplanerna. Lärarutbildningen har således misslyckats med sitt uppdrag 

att utbilda kvalificerade lärare för konkret yrkesverksamhet med sikte på att förverkliga 

skolans mål.  

Synen på retorik som ligger bakom det politiska beslutet att införa retorik på 

gymnasiet kommer snarare från moderna värderingar kring massmedia och marknadsföring 

än den akademiska världens, där retorik är en vetenskap med teori och praktik, och används 

som ett verktyg för analys. Undersökningen tydliggör att det inte är möjligt att förstå och lära 

sig att använda den klassiska retoriken genom en fortbildning som innebär ett fåtal 

föreläsningstillfällen, en s.k. quick fix, och att det inte räcker med ytliga kunskaper för lärarna 

som ska undervisa om den retoriska arbetsprocessen, särskilt inte i Svenska 3 där det handlar 

om fördjupning och att använda retoriken som ett redskap för analys. För att nå de krav på 

vetenskaplighet som gäller för lärarutbildning och skola är det därför nödvändigt att införa en 

kurs i retorik i lärarutbildningen, med både teoretiska och praktiska inslag.    
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Bilaga 
 
Den retoriska arbetsprocessen 
 

Jag har valt att utgå ifrån den retoriska arbetsprocessen såsom Janne Lindqvist Grinde 

beskriver den i sin bok Klassisk retorik för vår tid (2008), en metodisk framställning av den 

klassiska retoriken för användning i vår tid. Den retoriska arbetsprocessen, partes, består av 

fem delar: inventio, dispositio, elocutio, actio/pronuntiatio och memoria. Varje del innehåller 

ett antal regler och förhållningssätt inklusive en omfattande begreppsapparat. Den första 

delen, inventio, handlar om att kartlägga uppgiften man står inför och tänka ut argument. 

Dispositio handlar om att ordna argumenten, elocutio om att välja ord, actio/pronunciatio om 

att planera själva framförandet och memoria handlar om att lära sig texten och framförandet 

utantill.
1
  

Inventio 

Det första steget i inventio är att försöka precisera sitt ämne så långt det går. Istället för 

”skatterna är för höga!” skulle man kunna välja ”skattehöjningarna i Sverige de senaste fem 

åren” för att få ett mer hanterbart ämne. Det andra steget handlar om att formulera en tes eller 

ett påstående som med hjälp av talet eller texten ska bevisas. Den ska vara tydlig och enkel, 

och kan vara antingen implicit, dvs. underförstådd, eller explicit. Valet står också mellan en 

allmän eller specifik fråga, thesis eller hypothesis. En allmän fråga kan exempelvis handla om 

att man är för eller emot fri busstaxa för pensionärer, medan den motsvarande specifika frågan 

skulle kunna vara: ska Margareta, 67-årig pensionär, behöva betala för att åka buss?  

Vidare inkluderar inventio läran om retorikens bevismedel: pistis, som består av 

tre punkter: logos, pathos och ethos. Logos, förnuftsargument, kan referera till en allmän 

princip, då kallas de entymem, eller till ett specifikt exempel, vilket kallas för paradigm.
2
 

Argumentet ”Det är rätt att hjälpa gamla människor” är ett entymem, medan ”Jag hjälpte en 

gammal dam över gatan och hon var så tacksam” är ett paradigm. Pathos är de känslor som 

talaren lyckas väcka hos sina åhörare. Medan logos kan övertyga publiken om att talaren har 

rätt, är pathos menat att få dem att verkligen känna för hans eller hennes sak. Ethos handlar 

om att talaren ska inge förtroende. Det finns tre kategorier som alla kan hjälpa talaren att 
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2
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skapa förtroende hos sina åhörare: arete, hans dygd eller moraliska egenskaper, phronesis, 

hans förnuft och kunskaper, samt eunoia, den goda viljan.
3
   

Inventio innehåller även läran om topiker, de ”utsiktsplatser”, eller perspektiv, 

man kan använda för att finna material till sitt tal. Topikläran är en utvecklad teknik med 

kategorier som hjälper talaren att utforma frågor kring talets tema, att belysa det från många 

olika håll, för att skaffa stoff till talet. Det finns allmänna topiker, som kan användas till alla 

ämnen i vilken situation som helst, och särskilda topiker, som passar till speciella tillfällen.
4
 

Den allmänna topikläran innehåller bl.a. de sju frågorna; ”vem?”, ”vad?”, ”var?”, ”när?”, 

”hur?”, ”varför?” och ”med hjälp av vad?” som talaren kan använda sig av för att få ut så 

mycket material som möjligt om den handlande personen han eller hon ska beskriva. Läran 

om topikerna används med fördel av talaren för att skapa konkretion, evidentia, som är 

väsentligt för att nå fram till åhörarna och beröra dem.
5
 De allmänna topikerna kan delas in i 

topiker som hör till personer, som exempelvis härstamning, utbildning och träning, 

karaktärsegenskaper, yrke, etc., eller topiker som hör till saken, t.ex. definition, fasta 

egenskaper: attribut, beståndsdelar, ändamål, etc. Jämförelse är en kategori topiker som är 

mycket användbar, enligt Lindqvist Grinde. Där ingår likhet, skillnad, motsatser och 

motsägelser, samt gradskillnader.  

En talare som liknar sin sak vid något som har en positiv laddning ger ett intryck 

av att saken också är positiv, men om han eller hon vill kritisera något är det gynnsamt att 

likna det vid något som har negativ laddning.
6
 I topiken likhet ingår även skapandet av 

analogier, ett knep som Aspasia, påstådd retoriklärare till bl.a. Sokrates,
7
 gärna använde sig av 

för att bevisa sådant hennes motståndare helst inte ville erkänna.
8
 Topiken skillnad kan 

självfallet användas för att visa att det man talar om skiljer sig från något som är ont, fult eller 

dåligt, men också för att precisera sitt ämne/objekt. Genom att beskriva vad skillnaden är 

mellan talarens objekt och något annat blir gränserna allt tydligare, och det blir lättare att både 

definiera objektet samt att hitta material till anförandet. Topiken motsatser och motsägelser är 

användbar i de fall när det är svårt att hitta argument för att ämnet/saken är bra. Om motsatsen 

till saken är dålig på något vis eller har negativ laddning kan det användas som argument för 

att åhörarna borde hålla med talaren.
9
 Motsägelser fungerar på samma sätt. 
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Gradskillnader handlar om att påtala mindre skillnader mellan saker/ämnen, så att 

talarens ämne framstår som det bästa. Det finns en uppsjö av punkter att utgå från när man 

bygger argument utifrån denna topik, bl.a. ”mer är bättre än mindre”, ”det som är ovanligt är 

mer värt än det som är vanligt”, ”det som flest väljer är bättre än det som få väljer”, ”det 

stabila är bättre än det som är osäkert”, ”det som är naturligt är bättre än det som är 

konstgjort”, samt ”det som är målet är viktigare än det som är medlen”.
10

 Andra användbara 

kategorier av topiker är orsaker och konsekvenser, sammanhang och kontext, samt det 

möjliga och det omöjliga. Topikerna orsaker och konsekvenser är användbara om man vill 

argumentera för att saken är god/aktningsvärd/värdefull eftersom dess orsaker är det, eller att 

konsekvenserna av en handling är bra vilket betyder att handlingen i sig också är bra. 

Kategorin sammanhang och kontext innehåller topikerna tid, plats, samt historien och 

framtiden. Topiken tid handlar förutom årstid, datum och tid på dygnet även om att fundera 

kring vilket skede händelsen utspelar sig i historiskt, socialt och kulturellt.
11

 Ett exempel är: 

”En regnig novemberkväll i Londons slumkvarter, år 1666, knappt två månader efter den stora 

branden”, som ju ger en mycket mer konkret bild än ”London, kl. 18. 15 i november månad, 

1666”. Plats kan utöver det geografiska läget också handla om social miljö, och om platsen 

anses vara värdefull kan det överföras till personen, handlingen eller saken man talar om, som 

exempelvis när hummer från Maine säljs med argumentet att det är världens finaste hummer, 

just för att den kommer från Maine. En talare som berättar om historien, dvs. vad som hände 

innan en viss händelse, gör ämnet/händelsen/saken mer åskådligt, och kan dessutom använda 

det till att förespå framtiden genom att ta upp exempel som påminner om den aktuella 

händelsen.
12

  

   Det möjliga och det omöjliga handlar om att finna argument för att något är 

möjligt att göra, eller att det är möjligt att något har hänt. Om man vill påverka sina 

åhörare/läsare till en viss handling kan det vara gynnsamt att visa att det har gjorts förut, alltså 

att det är fullt möjligt att utföra.
13

 T.ex. Aftonbladets Viktklubb.se använder sina medlemmars 

framgångshistorier för att sälja nya medlemskap, där får potentiella kunder se att eftersom 

andra har lyckats med viktnedgången så borde det vara möjligt för dem med. Att argumentera 

för att det är möjligt att någonting har hänt är användbart exempelvis när det är av intresse att 

skapa misstanke kring en person och övertyga andra om dennes skuld. Vidare innehåller den 

klassiska retoriken flera topiker som handlar om hur talaren kan använda argumentum a 
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fortiori, en teknik som innebär att man övertygar genom att gå från något mindre troligt till 

något mer troligt. I denna kategori finns bl.a. ”om det stora gäller så gäller också det mindre”, 

”om det osannolika gäller – då gäller det mer sannolika” och ”om något svårt är möjligt – då 

är det enklare också möjligt”.
14

   

I debatter och övningar i argumentationer, t.ex. i skolan, gäller det förutom att 

argumentera för sin egen sak även att visa att motståndaren har fel. Den klassiska retoriken 

innehåller fyra olika tillvägagångssätt för att konstruera motargument. Genom att utgå från 

motståndarens argument kan man göra saken mer generell eller mer partikulär. Om 

motståndaren argumenterar för att den ökande köttproduktionen utgör ett hot mot miljön så 

kan jag alltså antingen framhålla att även vegetariska alternativ, t.ex. tofu som görs på 

sojabönor, kan vara dåliga för miljön, vilket gör saken mer generell, alternativt att ett visst 

ekologiskt och närproducerat kött faktiskt påverkar miljön mindre negativt än t.ex. 

framställningen av tofu baserad på sojabönor odlade i Brasilien, vilket gör saken mer 

partikulär. Det andra tillvägagångssättet handlar om att utgå från motsatsen. Om motståndaren 

hävdar att vegetarianism är miljövänligt, och jag inte kan motbevisa det, skulle jag kunna 

hävda att inte all köttproduktion är skadlig för miljön, om jag nu kunde hitta något exempel 

som bevisade det. Det tredje tillvägagångssättet för att ifrågasätta motståndarens argument är 

att utgå från något liknande.
15

 Jag skulle exempelvis kunna likna köttförbudsfrågan vid ett 

förbud mot cigaretter, om jag kunde hitta något fall där cigarettförbud lett till negativa 

effekter. Det fjärde och sista tillvägagångssättet är att utgå från tidigare beslut, där det gäller 

att undersöka om någon högt ansedd person handlat tvärtom mot vad motståndaren föreslår.
16

 

I frågan om köttproduktion och vegetarianism skulle jag kunna hävda att statsministern själv 

äter kött, eller t.ex. partiledaren för miljöpartiet, om jag nu kunde bevisa det.  

De speciella topikerna används till särskilda ämnen eller till någon av retorikens 

tre genrer genus judiciale, rättsliga tal, genus deliberativum, politiska tal, och genus 

demonstrativum, ceremoniella tal. De allmänna topikerna kan också användas i t.ex. ett 

rättsligt tal, men till dem kommer dessutom frågan om något är lagligt eller olagligt, rättvist 

eller orättvist och moraliskt respektive omoraliskt. Några topiker i denna kategori är status 

coniecturalis, där det handlar om att talaren kan eller inte kan bevisa att handlingen begåtts, 

status definitionis, som handlar om hur man definierar/namnger handlingen, samt status 
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qualitatis, som tar särskilda omständigheter i beaktande.
17

 Två speciella topiker för de 

politiska talen, dvs. försvarsfrågor, statsfinanser, lagstiftning, samt att överhuvudtaget 

överväga och råda inför framtiden, är det nyttiga och onyttiga respektive det goda och det 

onda. Lindqvist Grinde menar att det slutgiltiga syftet med alla politiska tal är att förvissa 

åhörarna om att förslaget leder till något slags lycka för dem.  

Topiken det nyttiga/onyttiga går ut på att åskådliggöra hur talarens förslag kan 

vara till nytta för åhörarna, t.ex. genom att ge dem ekonomiska fördelar eller ökad säkerhet, 

samt hur motståndarens förslag leder till det onyttiga, t.ex. försämrad hälsa eller skönhet. 

Topiken det goda/onda handlar om mindre egoistiska motiv och mer om moral, t.ex. att om 

åhörarna väljer talarens förslag så är de solidariska, miljövänliga eller för ökad jämställdhet i 

samhället.
18

 Speciella topiker för ceremoniella tal är det dygdiga och det lastbara. För att hylla 

någon kan talaren framhäva dennes dygder, egenskaper som alltså värderas högt i samhället. 

Bland dessa finns mod, klokhet, fördomsfrihet, generositet och jämlikhet. Enligt den klassiska 

retoriken kan samma egenskaper användas som utgångspunkt för att istället framställa någon i 

dålig dager. Varje dygd motsvaras av två brister, en på varje sida.
19

 Exempelvis generositet 

omgärdas av snålhet på ena sidan och slösaktighet på den andra.       

Dispositio 

Efter att argumenten är kartlagda i inventio är det dags att planera talets disposition. 

Utgångspunkten här är att talets olika delar ska ordnas så att de har maximal effekt på 

åhörarna. Den enklaste dispositionsprincipen är enligt Lindqvist Grinde grundad på pisteis, 

dvs. logos, pathos och ethos. Han menar att ethos spelar störst roll i talets inledning då det 

först av allt är viktigt att åhörarna får förtroende för talaren. När detta är avklarat kan talaren 

presentera logos, sina förnuftsargument, för att avsluta med pathos, som säkerställer att 

åhörarna känner för talarens sak och vill följa hans eller hennes förslag. Den klassiska 

retoriken förordar en disposition där talet delas in i åtta delar
20

: 

9. Inledning: exordium  

10. Bakgrundsteckning: narratio 

11. Presentation av talets delar, om det är långt eller har en komplicerad disposition: 

divisio eller partitio. 

12. Förslag: propositio 
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13. Bevisning eller argumentation: confirmatio eller probatio. 

14. Bemötande av motståndarens argument: refutatio eller confutatio.  

15. Sammanfattning: recapitulatio 

16. Avslutning: peroratio 

Meningen med talets inledning, exordium, är att locka åhöraren att fortsätta lyssna 

på resten av talet, och det finns tre mål som talaren måste uppfylla i sin inledning för att 

lyckas med detta. Det gäller att dels skapa intresse hos åhörarna, dels att se till att de är 

välvilligt inställda och dessutom att de har förtroende för talaren som person.
21

 Talaren skulle 

kunna börja sitt tal med något drastiskt, personligt eller aktuellt, för att skapa intresse hos sina 

åhörare. En talare som närmar sig sina lyssnare genom att utgå från deras intressen visar 

respekt och möjliggör deras delaktighet redan från början. Vidare listar Lindqvist Grinde tre 

sätt för talaren att visa sin välvilja: att uttrycka glädje över situationen och möjligheten att 

tala, att visa sig vara en anspråkslös person samt att smickra sina åhörare.
22

 Det tredje målet 

med inledningen, att skapa förtroende, handlar om att visa åhörarna talarens kompetens, och 

att försäkra dem om att han eller hon kan tillföra ny kunskap till den som lyssnar.
23

 Tricket är 

att i början av talet verka vara lagom kunnig men inte överlägsen, glappet mellan talaren och 

åhörarna får inte bli alltför stort. Om vikten av blygsamhet skriver även Gunnar Hägg i sin 

bok Praktisk retorik (1998), något som i den klassiska retoriken kallas humiliatio.
24

 

Efter inledningen följer bakgrundsteckningen, narratio. Lindqvist Grinde menar 

att bakgrundsteckningen inte endast är till för att åhörarna ska bli medvetna om vad som hänt 

förut, utan för att de ska vara mottagliga för det talaren vill säga. I narratio passar den 

skicklige talaren på att framhäva de egenskaper hos åhörarna som överensstämmer med hans 

eller hennes eget syfte. Talaren kan utgå från de egenskaper åhörarna har gemensamt när han 

eller hon konstruerar talet, men det är alltså också möjligt att i narratio tilldela dem en roll, att 

påpeka just de egenskaper de har gemensamt som passar syftet bäst. Bakgrundsteckningen 

kan bestå av t.ex. en ögonblicksbild, en beskrivning av ett sammanhang, ett strukturellt 

mönster eller händelseförlopp, en förklaring av en teori eller ett begrepp, eller en beskrivning 

av en känsla, menar Lindqvist Grinde.
25

 Det finns tre krav som bakgrundsteckningen bör 

uppfylla; den ska vara kort, klar och trovärdig. Kravet att den ska vara kort handlar om att 

vara så effektiv som möjligt, att inte ta upp något i onödan. Kravet på klarhet uppfylls genom 
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att definiera svåra termer tydligt och inte förutsätta att publiken alltid kan följa med i talarens 

tankegångar. Trovärdigheten får man genom att beskriva orsakerna till en händelse före själva 

händelsen, att personerna beskrivs på så vis att de överensstämmer med sina handlingar, och 

att tid, plats, etc. är specificerade.  

Efter bakgrundsteckningen kan det vara lämpligt att presentera talets delar, i 

vilken ordning talets delar kommer, om det är ett långt tal. Detta kallas för divisio eller 

partitio och här kan man också tala om hur lång tid talet kommer att pågå, eventuella pauser, 

etc. Den fjärde punkten, propositio, handlar om att lägga fram sitt förslag, att presentera sin 

tes. Ibland kan det vara överflödigt att nämna tesen explicit, om den till exempel framgår av 

bakgrundsteckningen.
26

 I punkt fem, argumentatio, confirmatio eller probatio, är det dags att 

argumentera för förslaget som lades fram i propositio. Här presenteras de bevis talaren 

kommit fram till i sitt arbete med topikerna. Man bör helst begränsa sig till tre argument för 

att inte förvirra åhöraren, med det näst starkaste först, det svagaste i mitten och det starkaste 

argumentet sist. Ordningen är konstruerad för att få maximal effekt på åhörarna: att börja med 

ett starkt argument skapar ett positivt intryck, men att spara det starkaste argumentet till sist 

ökar chansen att åhörarna kommer ihåg det.
27

  

I Refutatio gäller det att försöka förutse den kritik en eventuell motståndare kan 

komma med, och bemöta den. Tekniken för att konstruera motargument finns i inventio; här i 

refutatio handlar det om att byta perspektiv och ge svar på argument mot det aktuella 

förslaget, helst innan de yttrats av någon annan. Med pathos, de känslor talaren väcker hos 

åhörarna, i åtanke bör man undvika att framstå som någon som vill krossa sin motståndare. 

Även här finns en ordning att följa när det gäller placeringen av motargumenten. Genom att ta 

upp det sämsta argumentet sist ökar chansen att åhörarna minns det bäst, medan det starkaste 

argumentet bör gömmas i mitten. Det näst sämsta argumentet kan läggas i början.
28

 I punkt 

sju, recapitulatio, sammanfattar talaren huvudpunkterna i sitt tal och underlättar på så sätt för 

sina åhörare att komma ihåg vad han eller hon har sagt. Recapitulatio förhindrar också att 

motargumenten i refutatio blir det sista som nämns i talet. Avslutningen, peroratio, står för 

sista chansen att verkligen nå fram till åhörarna, att få dem att känna för förslaget. Enligt 

Lindqvist Grinde är en personlig berättelse ett sätt att lyckas med detta, något som belyser och 

stödjer talets huvudpunkter. Han påminner här om vikten av konkretion, evidentia, vilket kan 
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hjälpa till att väcka åhörarnas känslor. Det allra sista som nämns i talet bör vara några 

avslutande ord som markerar talets slut.
29

    

Ibland kan talets disposition behöva anpassas efter ett särskilt tillfälle eller efter 

publiken. Lindqvist Grinde tar upp fyra situationer som var och en kräver en speciell 

disposition: när man vill väcka känslor med sitt tal, när man vill dämpa känslorna vid starkt 

motstånd, om frågan är komplex, samt diverse andra dispositionsprinciper. För att väcka sina 

åhörares känslor kan det vara lämpligt att bygga upp sitt tal på en stegvis upptrappning av 

starkare och starkare argument, eller mer och mer känslosamma exempel. Presentationen av 

förslaget, propositio, kan t.o.m. vänta till talets slut för att få maximalt genomslag. Detta 

retoriska grepp kallas för modus per incrementa. Utgångspunkten för talaren borde vara de 

känslor åhörarna redan känner. Genom att utgå från sådant som åhörarna redan har 

gemensamt, deras känslor eller sådant de håller för sant, visar man att de har samma 

premisser, och därefter kan stegringen börja.  

En talare vars förslag eller tes redan från början har ett starkt motstånd kan börja 

med en refutatio, dvs. möta de, ofta outtalade, motargument som finns bland åhörarna. Även 

här börjar talaren alltså med att utgå från åhörarnas åsikter eller känslor. Ett alternativ är att 

börja med en narratio, bakgrundsteckning, då talaren kan försöka få sina åhörare att se på 

saken från ett mer önskvärt perspektiv.
30

 Vid komplexa frågor kan det vara motiverat med 

flera delteser, vilket medför flera propositiones, en för varje deltes, och en probatio samt 

eventuellt en refutatio för varje deltes. Dispositionen blir då något annorlunda, med en 

inledning och sedan presentationen av den första tesen samt dess argument, sedan den andra 

tesen osv. Efter detta följer en sammanfattning och en avslutning. Om teserna är mycket olika 

varandra kan varje tes kräva sin egen disposition, med varsin narratio. För att det 

komplicerade talet inte ska bli förvirrande för åhörarna bör teserna placeras i en logisk 

ordning, samtidigt som det även här är gynnsamt att placera de starkare teserna i början och i 

slutet, med det svagaste i mitten.
31

 Andra dispositionsprinciper är exempelvis modus per 

tempora, som utgörs av en kronologisk disposition, vilket kan vara passande vid 

beskrivningen av ett historiskt händelseförlopp, medan det i vissa situationer kan vara 

fördelaktigt att börja i mitten av händelserna, en dispositionsprincip som kallas more 

Homerico.
32
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Elocutio 

Den tredje delen av den retoriska arbetsprocessen handlar om att välja rätt ord och uttryckssätt 

att klä sitt tal i. Det är inte bara argumenten som påverkar åhörarna i önskad riktning, även 

språkets utformning kan hjälpa till att övertyga dem. Här gäller det att fundera på vilken 

effekt man vill att språket ska ha på åhörarna. Enligt den klassiska retoriken ska det uppfylla 

fyra dygder: det ska vara korrekt, klart, konstfullt, och dessutom uppfylla principen om 

decorum. Den första dygden, ett korrekt språk, fordrar en god språklig kompetens, men det är 

också viktigt att talaren använder ett språk som uppfattas som korrekt av åhörarna, vilket 

innebär att vad som anses som ”korrekt språk” kan variera från situation till situation. Den 

klassiska retoriken förutsätter således goda kunskaper i grammatik och att man anpassar 

språket till den norm som råder i publiken.
33

 

Att uttrycka sig klart, den andra dygden, innebär att man inte ska ta det för givet 

att åhörarna har samma begreppsvärld som talaren. Genom att uttrycka sig klart, med rätt ord 

för rätt sak, undviker man missförstånd. Fackord ska användas för att precisera vad man 

menar, för att göra talet tydligare och mer exakt, men de ska inte användas i onödan – för 

många svåra ord gör bara saken mer svårbegriplig. Vidare gäller dygden om klarhet även 

flertydiga ord: om de kan tolkas på olika sätt gör åhörarna förmodligen det, vilket betyder att 

det är bäst att undvika dem.
34

 Andra orsaker till oklarhet kan vara t.ex. för långa parenteser, 

egendomlig ordföljd och krångliga talesätt. Man ska heller inte förvänta sig att åhörarna ska 

”läsa mellan raderna” eller tolka några mystiska antydningar. Det ska vara omöjligt för 

åhörarna att missförstå talaren. Vidare ingår ett par råd om pedagogiska uttryckssätt i elocutio, 

de handlar dels om att försöka koppla beskrivningen av ny kunskap till den begreppsvärld 

som åhörarna redan är bekanta med, något de känner till, och dels om att vara så konkret som 

möjligt i sina beskrivningar, dvs. att beskriva hur ett händelseförlopp gick till, inte bara att det 

hände. Här möter vi återigen principen om evidentia, åskådlighet. Detta är speciellt viktigt vid 

redogörelser av abstrakta tankegångar, teoretiska resonemang, och mycket stora eller små 

tal.
35

  

Elocutios tredje dygd, att uttrycka sig konstfullt, innefattar läran om troper och 

figurer, dvs. ord som används på ett sätt utöver det vanliga. De tillhör retorikens stilfigurer, 

dess mest effektiva verktyg, och kan användas i bl.a. pedagogiskt syfte, t.ex. ”Lejonet är 

djungelns konung”, eller för att försköna ett uttryck: ”du är en ros på en äng av tistlar”, etc. 
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Lindqvist Grinde menar att för en retoriker ska användningen av dessa utsmyckningar alltid 

vara taktisk, dvs. uttänkta för att påverka åhörarna på ett visst sätt.
36

 Förutom tydliggörande 

eller försköning finns det ett antal andra funktioner för troper och figurer, bl.a. att skapa 

variation och välljudande effekter för att undvika tristess – taedium – som ansågs vara en synd 

inom den klassiska retoriken.
37

 Andra funktioner är att beskriva något så att det ger ett sakligt 

och verklighetstroget intryck med hjälp av tropen synekdoke, eller att ge intryck av att något 

är omöjligt att säga emot med troperna ironi, litotes, paralipsis, anadiplosis, epanalepsis eller 

erotema. För att förstärka känslor kan troperna metafor, synekdoke och hyperbol användas, 

samt figurerna anafor och klimax. Ibland kan retoriska utsmyckningar med komisk effekt 

komma till nytta, exempelvis ironi, katakres och litotes, medan en funktion av metaforer 

respektive assonanser är att de fungerar som stöd för minnet.
38

       

Troperna 

Vissa troper är så vanliga att de inte längre märks. Lindqvist Grinde menar att en skicklig 

talare försöker undvika de mest slitna, klichéartade troperna som förlorat sin kraft och istället 

skapar sina egna troper.
39

 De fyra huvudtroperna är metafor, metonymi, synekdoke och ironi. 

En metafor består av ett eller flera ord och bygger på likhet, t.ex. ”du är en riktig räv”, men 

innehåller inget jämförelseled. ”Du är som en riktig räv” är en liknelse, inte en metafor, och 

har en svagare effekt.
40

 Tropen metonymi har ofta en simplifierande och förtydligande 

funktion. Den bygger på närhet, man ersätter ett/flera ord med något som står i direkt relation 

till ordet/orden, t.ex. ”U.S.A. firar självständighetsdagen”. Här är U.S.A. en metonymi, det är 

ju invånarna i U.S.A. som firar. Invånarna och landet U.S.A. förbinds av en verklig relation, 

inte av likhet. Lindqvist Grinde listar fem huvudtyper av relationer:
 41

 

1. Behållare och innehåll: en behållare får beteckna sitt innehåll eller tvärtom, t.ex. ”Ska 

du ha ett glas?”. En plats får beteckna de som bor där eller det som finns där, eller 

tvärtom, t.ex. ”Frankrike protesterade idag mot de höjda skatterna.”  

2. Person och objekt: ett ting får beteckna dess ägare eller tvärtom, t.ex. ”Han läser en 

massa Strindberg.” 

3. Orsak och konsekvens: en handling betecknas av det som är dess orsak eller tvärtom, 

t.ex. ”Hon har träffat en kvinnotjusare.” 

                                                           
36

 Lindqvist Grinde, s. 290. 
37

 Ibid., s. 291. 
38

 Ibid., s. 294. 
39

 Ibid., s. 254. 
40

 Ibid., s. 258. 
41

 Ibid., s. 259. 



11 
 

4. Abstraktion och konkretion: ett ting får betecknas av en abstraktion eller tvärtom, t.ex. 

”Den lilla svarta fungerar i de flesta sammanhang”, där den lilla svarta representerar 

en mörk, lättburen klänning, vilken som helst.  

5. Symbolisk närhet: en symbol får beteckna det ting som avses, t.ex. ”Jag är helt slut i 

knoppen.” (med betydelsen att personen är trött i huvudet och inte orkar koncentrera 

sig).  

Den tredje huvudtropen, synekdoke, är byggd på kvantitet och innebär att man 

låter helheten beteckna delen eller delen beteckna helheten, t.ex. ”President Nixon förlorade 

Vietnamkriget” (Nixon krigade ju knappast på egen hand). Effekten är att framställningen 

tycks realistisk, och en synekdoke kan även hjälpa till att konkretisera något abstrakt.
42

 Ironi, 

den fjärde huvudtropen, innebär att ett ord eller uttryck betecknar sin motsats, t.ex. ”Å, vad 

kul det här ska bli!” (inför en jobbig uppgift). Retorikens ironi handlar inte om elakhet eller 

humor, menar Lindqvist Grinde, utan snarare om att det är nästan omöjligt att argumentera 

emot, och bidrar dessutom ofta till att talaren och åhörarna framstår som lite fyndiga. Nästa 

trop, perifras, kan ses som en underavdelning till metonymi, och innebär att talaren förutsätter 

en särskild kulturell kompetens hos sina åhörare genom att nämna en egenskap eller en 

definition istället för ett egennamn, t.ex. ”evolutionsteorins fader” när man menar Charles 

Darwin. Användningen av en perifras kopplar samman talare och åhörare, och leder 

framförallt till delectare, att talaren behagar sina åhörare.
43

  

Även tropen antonomasi kan ses som en underavdelning till huvudtropen 

metonymi, den är motsatsen till perifras och innebär att man använder ett egennamn för att 

beteckna en egenskap som vanligtvis associeras med detta namn, t.ex. ”Han är en Casanova”. 

Användningen av antonomasier ger ofta en kritisk eller sarkastisk effekt. Troperna litotes och 

hyperbol står för underdrift respektive överdrift, och är underavdelningar till synekdoke. En 

litotes ger vanligen intryck av saklighet och obestridlighet, och kan därför stärka känslan i ett 

påstående. En hyperbol blir lätt genomskådad och fungerar därmed förminskande, men kan 

med fördel användas i pedagogiskt syfte för att tydliggöra något. Tropen aposiopesis, 

interruptio eller dubitatio innebär att man låtsas tveka eller säga fel, och kan fungera som ett 

bevis på talarens intresse och uppriktighet eller förstärka en känsla. Exclamatio är ett utrop 

som liksom föregående trop visar att talaren är uppriktig, genom att han eller hon verkar så 

upprörd att det yttrar sig i ett utrop, och kan hjälpa till att väcka åhörarnas känslor.
44

 Tropen 
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erotema, eller interrogatio, är en retorisk fråga, alltså en fråga som egentligen inte ska 

uppfattas som en fråga. Användningen av en retorisk fråga gör det svårt för opponenten att 

ifrågasätta det som talaren säger, eftersom det inte är formulerat som ett påstående. Just därför 

kan den retoriska frågan lätt uppfattas som ironi; det låter som en fråga men är de facto ett 

påstående. Erotema kan också användas för att skapa medömkan eller förakt hos åhörarna.
45

 

       Nästa trop, paralipsis, består i en speciell form av ironi som är användbar när 

talaren vill använda sig av svaga bevis, eller exempelvis ta upp vissa fakta som skulle ställa 

motståndaren i dåligt ljus, utan att talaren själv framstår som elak och småaktig. Paralipsis 

går ut på att man nämner just det man sagt att man inte ska nämna, t.ex. ”Jag kommer däremot 

inte att ta upp dina många snedsteg, som den där gången då du stal pengar av din mormor.” 

Tropen prosopopeia består i besjälning eller personifikation av något dött, stumt eller 

frånvarande, t.ex. ”Orkidéerna tycker inte om när man vattnar dem för mycket”. Funktionen 

är att framkalla en särskild känsla, exempelvis sympati med orkidéerna, eller att på ett 

effektivt sätt beskriva eller karakterisera något abstrakt. Apostrof kan betraktas som en 

underavdelning till prosopopeia och innebär att talaren ger sken av att vända sig till någon 

eller något närvarande/frånvarande som exempelvis en åhörare, motståndare, Gud, en kraft, 

förfäder, ättling eller ett ting. En apostrof passar bra i talets peroratio, avslutningen, då den 

påverkar känsloläget och lämpar sig för att skapa entusiasm hos åhörarna.
46

 

Tropen allegori är speciell i och med att den står för en hel berättelse, där varje 

del kan tolkas som någonting annat. Ett exempel på en allegori är George Orwells 

Djurfarmen där två grisar representerar Stalin och Trotskij, två nyckelfigurer för utvecklingen 

i Sovjetunionen. Djuren på en bondgård gör revolt mot sin bonde, och de får det bättre, men 

så kör en av grisarna (Stalin) iväg en annan (Trotskij), och börjar bestämma över gården allt 

mer. Så småningom utvecklas grisens styre till en diktatur, och livet på bondgården blir lika 

hemskt som det var innan revolutionen. Allegorier används ofta av författare som vill 

framföra samhällskritik, men inte vill skriva det rätt ut.
47

 Nästa trop, liknelse, är en metafor 

med jämförelseled, t.ex. ”ett nyfött barn är som ett oskrivet blad”. En liknelse fungerar som 

synes väl i pedagogiskt syfte, helst ska bildledet härröra från något som åhörarna redan känner 

till. Paranomasi tillhör inte någon av huvudtroperna utan är en egen kategori. Det är en ordlek 

som tar till vara på dubbeltydigheten som finns i en del termer, eller att två ord låter lika, t.ex. 

”Får får får? Nej, får får lamm!”.  
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Tropen paradox kan ses som en komplicerad typ av ordlek, och kan användas för 

att uttrycka något som låter ologiskt eller orimligt, men ändå innebär en slags sanning,
48

 t.ex. 

”en talande tystnad”. Enligt Lindqvist Grinde är effekten av en paradox att den får lyssnaren 

att tänka till, vilket i sin tur kan skapa en känsla av att uttrycket innehåller en dold sanning
49

. 

Den sista tropen, katakres, har två olika betydelser. Enligt den klassiska retoriken står 

katakres för ett ord som inte har någon riktig term och bara kan betecknas med en trop, men 

enligt den moderna språkvetenskapen är det en kombination av två olika troper, ofta 

metaforer, som egentligen inte kan sättas samman. Ett exempel är ”tidens tand läker alla sår”, 

en sammanblandning av de två ordspråken ”tiden läker alla sår” och ”ingen undgår tidens 

tand”.
50

 Lindqvists Grinde menar att när en katakres är medveten kan den vara effektfull och 

ge ett intryck av att talaren är bildad, samt att han eller hon förväntar sig att åhörarna besitter 

samma egenskaper.
51

  

Figurerna 

Till elocutio hör även läran om figurerna. Man använder sig av en figur när man ordnar ljud, 

ord, satser eller tankar i ett särskilt mönster som avviker från den normala ordningen, gängse 

grammatik eller ordföljd. Det finns fyra kategorier av figurer: fonetiska figurer, ordfigurer, 

satsfigurer samt tankefigurer. Fonetiska figurer skapas genom att ljuden som ord eller delar av 

ord skapar ordnas i ett mönster. De fonetiska figurerna är assonans, allitteration, rim och 

elision. Till assonanser hör alla slags fonetiska upprepningar; allitteration, rim och 

upprepningar av ljud inne i ord. De används liksom de andra fonetiska figurerna ofta för att 

skapa välljudande texter eller som stöd för minnet.
52

 Allitteration innebär att ett konsonantljud 

eller en betonad vokal i början av ett ord upprepas i början av ett annat eller flera andra ord, 

t.ex. ”Fina fräcka flickor får F-müsli till frukost”. Rim går istället ut på en upprepning av ett 

ljud i slutet på flera ord, t.ex. ”En hund i Lund”. Elision är en subtraktionsfigur, till skillnad 

från assonans, allitteration och rim som alla är additionsfigurer, och innebär att ett ljud 

avlägsnas ur ett ord, t.ex. ”Tro’t eller ej”. Elision är vanligt framförallt i talspråk, vid 

användning i skriftspråk kan det ge ett slarvigt eller anspråkslöst intryck, men kan även 

användas medvetet för att ge ett lättfattligt och folkvänligt intryck. 

Ordfigurerna är ploke, anafor, epifor, anadiplosis, epanalepsis, polysyndeton, 

ellips, samt asyndeton. Ploke kallas en exakt upprepning av ett enskilt ord, medan ett ord som 
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upprepas i en annan form kallas polyptoton.
53

 En anafor är en figur som repeterar ett eller 

flera ord i början av påföljande satser eller rader, t.ex. ”I have a dream that one day this nation 

will rise up… I have a dream that one day on the red hills of Georgia… I have a dream that 

my four little children will one day… I have a dream today!” (Martin Luther King, 1963).
54

 

Effekten av en anafor kan vara högtidlighet, och de förekommer därför ofta i religiösa 

sammanhang, men som exemplet visar kan ett tal med anaforer också uppfattas som 

väldisponerat, och talaren framstår därmed som effektiv och förnuftig. En epifor å andra sidan 

är en upprepning av ett eller flera ord i slutet av påföljande satser eller rader, t.ex. ”There is no 

Negro problem. There is no Southern problem. There is no Northern problem. There is only 

an American problem.” (Lyndon B. Johnson, 1965).
55

 Användningen av flera epiforer på 

detta sätt skapar en rytm i texten.
56

 

Anadiplosis innebär en repetition av ett ord i slutet av en mening till början av 

påföljande mening, t.ex. ”Rädsla leder till ilska. Ilska leder till hat. Hat leder till lidande.” 

(Yoda i Star Wars). Lindqvist Grinde menar att anadiplosis ger en högtidlig och poetisk 

effekt, och varnar för att det kan ge ett lite patetiskt intryck. Figuren epanalepsis står för 

upprepningen av ett ord i början av en sats till slutet av samma eller påföljande sats, t.ex. 

”Öga för öga, tand för tand.” (Gamla Testamentet). Polysyndeton innebär att man adderar fler 

konjunktioner än vanligt, t.ex. ”Vi ätit hors d’oeuvre och förrätt och varmrätt och efterrätt!”. 

Effekten blir att varje ord eller sats betonas,
57

 i exemplet framhävs varje maträtt som talaren 

har ätit, och den som lyssnar kan inte undgå intrycket av att talaren sannerligen har ätit väldigt 

mycket. Utan de extra konjunktionerna blir effekten inte densamma: ”Vi har ätit hors 

d’oeuvre, förrätt, varmrätt och efterrätt!”. Figuren ellips innebär att ett ord har uteslutits därför 

att det är underförstått, t.ex. ”Hon såg på honom och han (såg) på henne”. Ellips gör helt 

enkelt språket mer effektivt, och man undviker eventuella pleonasmer och upprepningar. Den 

sista av ordfigurerna, asyndeton, kan ses som motsatsen till polysyndeton och utgörs av flera 

ord eller satser efter varandra utan konjunktioner, t.ex. ”Tvätta håret, klä sig fin, sminka sig, 

spruta lite parfym, packa ner finskorna i en väska, ringa en taxi, hälsa glatt, le fånigt.” 

Effekten blir ungefär densamma som hos polysyndeton; att orden eller satserna ter sig 

likvärdiga och därför betonas de lika starkt.  
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Till satsfigurerna hör isocolon och klimax. Isocolon innebär en repetition av ett 

grammatiskt mönster i två satser eller meningar, t.ex. ”Han ville ta tåget eller flyget. Jag ville 

ta bussen eller bilen.” Ett äkta isocolon ska förutom det grammatiska mönstret även upprepa 

stavelsemönstret, såsom i exemplet ovan. Enligt Lindqvist Grinde har figuren vanligen en 

poetisk och rytmisk effekt, och repetitionen av det grammatiska mönstret genererar ett intryck 

av att satserna eller meningarna hör ihop, oavsett deras egentliga innehåll
58

. Klimax innebär 

en stegring av intensiteten och ökning av längden hos flera satser som följer på varandra, t.ex. 

”Hon kritiserade mitt klädval, sade att jag borde klippa mig i en mer modern frisyr, och 

dessutom kallade hon mig för den fetaste tanten hon sett på år och dar!”. Effekten av klimax 

är en ökning av känslan för både talare och åhörare.
59

  

Vidare till tankefigurerna som är pleonasm, accumulatio, parafras, antites och 

oxymoron. Figuren pleonasm är motsatsen till ellips och innebär att man använder två eller 

flera synonymer, trots att det är onödigt, för att förstärka ett uttryck. Ett exempel är: 

”Blommorna som jag fick var så vackra och fina”. Accumulatio betecknar en anhopning av 

synonymer eller angränsande ord, t.ex. ”Ett aktivt barn är alltid på språng, det hoppar, skuttar 

och studsar.” Funktionen är förtydligande och i vissa fall förstärkande. Figuren parafras 

innebär att man återberättar en sak fast med andra ord, t.ex. ”Huset är stort nog åt en familj på 

fyra personer/Huset rymmer fyra familjemedlemmar”. Det är ett sätt att variera språket eller 

framhäva olika sidor av något. En antites är när motsatta begrepp kopplas samman, 

exempelvis: ”att leva är att dö en smula”. Det ger ett poetiskt intryck, men kontrasterna kan 

också användas för att framhäva något. Figuren oxymoron är en förening av två ord som har 

motsatt betydelse, t.ex. ”jätteliten”. Den kan emellanåt klassificeras som en trop, och blir då 

en underavdelning till paradox. Oxymoron ger ett poetiskt intryck, men kan även, liksom 

tropen paradox, skapa en känsla av att uttrycket rymmer en dold sanning.
60

 

Figuren kiasm kan tillhöra alla fyra kategorierna samtidigt därför att den används i 

samtliga fall, oavsett om det gäller ljud, ord, satser och tankar. Kiasm innebär att den första 

hälften av en sats, mening eller text delvis eller till sin helhet repeteras av den andra hälften, 

t.ex. ”ask not what your country (A) can do for you (B) – ask what you (B) can do for your 

country (A).” (J.F. Kennedy, 1961),
61

 enligt modellen ABBA. Liksom figuren epanalepsis 

skapar en kiasm en effekt av att det som sägs låter som ett ordspråk, och därmed kan antas 

som sanning. I längre textstycken kallas ett händelseförlopp enligt modellen ABBA för en 
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kiastisk konstruktion. När det gäller ljud eller delar av ord kallas figuren för palindrom,
62

 t.ex. 

”madam”. Evidentia har tidigare nämnts som en teknik för att skapa konkretion, åskådlighet, 

men framställs även ibland som en trop eller en figur. Det handlar om att beskriva något så 

väl att åhörarna kan föreställa sig det, som om det vore verkligt eller alldeles inom räckhåll. 

Lindqvist Grinde menar dock att evidentia varken är en trop eller en figur, utan snarare ett av 

retorikens grundläggande verktyg, avsedd att skapa en effekt i åhörarnas sinnen som gör det 

lättare att övertyga dem. Däremot används olika troper och figurer för att i sin tur skapa 

evidentia.
63

 

Decorum är elocutios fjärde dygd och handlar om att stilen på en text måste 

anpassas till ämnet, till talarens karaktär, situationen, åhörarna, m.m., för att bli så effektiv 

som möjligt. Enligt den klassiska retoriken finns det tre olika stilarter som lämpar sig för olika 

tillfällen; låg stil (genus humile), mellanstil (genus medium) och hög stil (genus sublime). Den 

höga stilen är stilfigurstät och hör huvudsakligen ihop med talarens plikt att röra sina åhörare, 

vilken kallas för movere. Troper som hör särskilt till den höga stilen är hyperboler, apostrofer, 

retoriska frågor och anaforer, vilket gör den lämplig i talets avslutning, peroratio, då det 

gäller att nå fram till åhörarna och engagera dem. Den är bäst lämpad för högtidliga tal, som 

hålls vid t.ex. begravningar. Den låga stilen, genus humile, använder inte ett utsmyckat språk 

med troper och figurer, utan är enkel och rättfram. Den lämpar sig för talets 

bakgrundsteckning, narratio, eller för bevisningen/argumentationen, argumentatio. Talarens 

plikt att lära ut, docere, uppfylls bäst om han eller hon använder sig av den låga stilen, enligt 

Lindqvist Grinde, och den används främst i argumenterande eller vetenskapliga texter.
64

  

Genus medium, mellanstilen, kan karaktäriseras som en sorts blandning av hög 

och låg stil där metaforer och eufoniska stilfigurer förekommer, men sällan apostrofer, 

hyperboler och likartade figurer. Mellanstilen är balanserad och passar speciellt när talaren 

ska uppfylla plikten delectare, dvs. att behaga sina åhörare, och gör sig bra i talets inledning, 

exordium. Från och med medeltiden har de tre stilarterna förknippats med samhällsklasserna: 

den höga stilen med överklassen, mellanstilen med borgarklassen och den låga stilen med 

arbetarklassen eller underklassen, medan man i modern tid anser att varje stil har sin 

respektive plats i ett tal. Man använder dem således på samma sätt som de klassiska 
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retoriklärarna: mellanstilen i talets inledning, den låga stilen i bakgrundsteckningen eller 

bevisningen och den höga stilen i avslutningen.
65

 

Actio 

Aristoteles menade att framförandet, actio, var en produkt av talarens natur, snarare än en 

konst såsom inventio, dispositio och elocutio. Den klassiska retoriken värderar framförandet 

mycket högt, men saknar definitioner för att analysera det.
66

 Den innehåller likväl en del 

allmängiltiga råd och tips som kan vara användbara i nutid. Framförallt gäller det att variera 

sig så att åhörarna inte blir uttråkade. Vidare är rösten och kroppsspråket är de huvudsakliga 

verktygen att använda sig av vid ett framträdande. Rösten ska helst vara stark nog att höras av 

samtliga åhörare, den ska hålla under hela talet samt vara flexibel. Genom att lägga an en lugn 

ton i början av talet, planera in pauser, undvika gälla utrop och variera styrkan på rösten 

kommer man en bit på väg.
67

 Här kan språkets fyra dygder; att uttrycka sig korrekt, klart, 

konstfullt och att uppfylla principen om decorum, användas för att planera framförandet med 

rösten som utgångspunkt. Ett korrekt uttal handlar om att anpassa sig till åhörarnas 

föreställningar om vad som är korrekt, samtidigt som en charmig dialekt eller en brytning kan 

bidra till ett starkare ethos hos talaren. Det är särskilt viktigt att uttala eventuella svåra 

begrepp och nya termer som introduceras för första gången på ett sätt så att alla förstår.  

 Den andra dygden, en klar röst, gäller i detta sammanhang att artikulera orden så 

att uttalet blir så tydligt som möjligt.
68

 Den tredje dygden, en konstfull röst, innebär enligt 

Lindqvist Grinde att talaren har kontroll över den, vilket kan åstadkommas genom träning av 

röstens styrka och uthållighet. Det handlar inte om att förställa sig utan om att utnyttja den 

naturliga rösten till fullo. Tonläget bör varieras för att undvika tristess hos åhörarna, det kan 

exempelvis vara passande att tala med sin starkaste röst ibland men vid vissa tillfällen passar 

en mer konverserande ton bättre. Principen om decorum handlar även här om anpassning till 

olika tillfällen, specifikt de olika formuleringarna och delarna av ett tal. T.ex. att successivt 

öka röststyrkan vid användningen av tropen klimax ger en större effekt, liksom att verkligen 

ropa ut vid exclamatio. Konstpauser kan användas för att ge åhörarna tid att reagera efter 

exempelvis ett utrop, eller för att tydliggöra budskapet i varje argument. Ett lugnt tempo 

passar bra om åhörarna behöver lugnas ner, medan ett snabbare tempo är lämpligt om syftet är 

att göra dem upprörda. I början av talet, då man vanligtvis vill behaga åhörarna och använder 
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en relativt dekorerad stil, mellanstilen, lämpar sig ett behagligt tonläge utan exclamatio, osv. I 

mitten av talet, då syftet är att informera och en låg stil används, passar en lugn samtalston 

bra. I slutet av talet handlar det oftast om att röra åhörarna, och man använder en hög stil, 

vilket gör att ett starkt röstläge och ett högt tempo med ett jämnt ordflöde ter sig lämpligt.
69

 

   Kroppsspråket är ett led i konstruktionen av ethos och är till viss del avgörande 

för vilka känslor talaren lyckas väcka hos sina åhörare. Quintilianus underströk det faktum att 

om rörelserna inte stämmer överens med talarens ord kommer han eller hon att framstå som 

oärlig.
70

 Att stå stadigt istället för att flytta vikten från det ena benet till den andra är ett sätt 

att undvika att ge ett nervöst intryck, och att ha armarna i kors eller i fickorna rekommenderas 

inte då det försvagar rösten. Naturliga rörelser är att föredra framför överdrivna och inövade 

gester. Men det är å andra sidan lika viktigt att inte stå helt stilla utan att röra sig alls; en 

variation av gester, blickar och rörelser är trots allt bra. Kroppsspråket ska precis som allt 

annat inom retoriken anpassas till situationen. Små, lugna rörelser lämpar sig vid allvarliga 

situationer, medan exempelvis ett politiskt tal där talaren vill väcka åhörarnas känslor, kanske 

t.o.m. göra dem upprörda, fordrar större, yvigare gester.
71

 Med syftet i åtanke kan 

kroppsspråket anpassas efter en talares tre plikter: delectare (att behaga åhörarna), docere (att 

undervisa dem) och movere (att röra dem). För delectare lämpar sig en lugn blick och lugna, 

kontrollerade rörelser, vilket alltså är kroppsspråkets mellanstil. För docere bör ett mer 

avspänt kroppsspråk användas, med naturliga rörelser som påminner om en konversation, 

vilket är den låga stilen. För movere lämpar sig gester som ter sig känslofyllda, men ändå inte 

konstlade. Det ska verka som om talaren verkligen känner de känslor han eller hon ger uttryck 

för. Detta är kroppsspråkets höga stil. 

  Ögonkontakt är viktigt, särskilt i början av talet, för att det visar att talaren är 

vänligt inställd, vilket bidrar till att åhörarna fattar förtroende för honom eller henne. Att röra 

blicken över publiken och stanna till då och då, men inte stirra eller fastna med ögonen, 

rekommenderas. När det gäller nervositet har retoriken inte många råd att komma med, 

förutom att det ibland kan vara strategiskt gynnsamt att låta lite av nervositeten lysa igenom 

eftersom det visar på blyghet, humiliatio.
72

 Många kan lära sig att hantera sin nervositet 

genom att träna, med retoriken till hjälp, men det förutsätter att de åtminstone vågar ställa sig 

inför åhörarna och öppna munnen. Den klassiska retoriken innehåller vidare en mängd 

beskrivningar av gester och handrörelser som kan vara användbara i olika situationer. 
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Lindqvist Grinde påpekar dock att dessa knappast är användbara i vår tid, och påminner om 

att vi bör vara kritiskt inställda även till andra delar av den klassiska retoriken, såsom 

argumentation, disposition och språklig utformning.
73

  

Memoria 

En talare som framför sitt tal utantill är mer övertygande än en talare som läser innantill, och 

han eller hon ger ett mer snabbtänkt och intelligent intryck. Man kan också gå så långt som att 

säga att det handlar om att förstå sitt ämne – om talaren kan sin sak behövs inga hjälpmedel 

för minnet.
74

 Den klassiska retorikens memoria handlar om tekniken att träna upp minnet. Det 

första användbara tipset är att ett genomtänkt och väldisponerat tal är lättare att minnas, och 

ibland kan det underlätta att tänka ut talet utan att skriva ner någonting. I vilket fall som helst 

är det bra att öva in talet i delar, där början och slutet av varje del är distinkt. Ett knep för att 

komma ihåg något särskilt svårt är att associera det med en viss plats eller ett speciellt 

föremål, exempelvis ett sovrum med olika möbler såsom säng, nattduksbord och byrå, som 

var och en representerar något besvärligt ord eller en särskild formulering i talet. Det mest 

effektiva sättet att öva in talet på är inför en publik, inte ensam, i tystnad. Om brist på tid 

råder är det bäst att koncentrera sig på talets huvuddrag, de viktigaste ämnena, och de 

viktigaste delarna – oftast inledningen och avslutningen. Till sist är det övning och åter 

övning som krävs för att talet ska nötas in. Med tiden blir det lättare att lära in texter utantill, 

förmågan att minnas dem kan alltså övas upp. Genom att öva får talaren en känsla av ungefär 

hur lång tid framförandet kommer att ta i anspråk. Men att tala inför publik tar oftast längre 

tid, man kan räkna med 25 %.
75
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 Lindqvist Grinde, s. 333. 
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