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retorik – det oprindelige 
samfundsfag

Christian Kock

Retorikken var fra sin begyndelse en pædagogisk praksis der skulle dyg-
tiggøre borgere – som borgere. Det forklarer de problemer retorikken har 
med at blive forstået og anerkendt på linje med de andre universitetsfag. 
Dens identitet har fra starten været at fremhjælpe en praksis. Retorikken 
indeholder rigtignok også erkendelse, analyse og teori, men de er snarere 
midler end mål. I modsætning til andre fag, der lærer elever en lærebygning 
uden for dem selv, handler retorikken om at eleverne lærer at udfolde sig 
selv – vel at mærke som deltagende borgere i et socialt fællesskab. En vigtig 
og overset del af denne deltagelse er den receptive: at være modtager af 
retorikken i samfundet. Den skal vi lære at vurdere kritisk, fordi vi har brug 
for den. Desværre er skoleundervisningen i samfundsfag ofte indrettet en-
sidigt imod viden, ikke imod deltagelse. Det er glemt at for Aristoteles var 
retorikken en central del af statslæren.

Retorik er uddannelse til samfundet. Det er fællesnævneren i dette 
oplæg, som har fem hoveddele: Først diskuterer jeg opfattelsen af at retorik 
først og fremmest er en uddannelse, og at den er uddannelse til medbor-
gerskab i samfundet. Derefter sætter jeg denne forestilling om retorikkens 
væsen i relation til begreberne deliberation og deliberativt demokrati. Og 
jeg giver grunde til at vi har brug for et demokrati der er mere deliberativt. 
Derefter ser jeg på hvad forskellige lande – Danmark, Norge, Sverige, 
Storbritannien – gør i praksis for at give deres skoleelever uddannelse til 
medborgerskab. Nogle gør ikke så meget, andre gør noget mere. Til sidst 
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vil jeg pege på at retorikere også kan finde en vigtig dansk kilde til inspira-
tion. 

Retorik som uddannelse til  
samfundet
Man kan forstå dette udtryk på mindst to forskellige måder, alt efter hvor 
man lægger eftertrykket.

Vi kan først lægge eftertrykket på samfundet: Retorik er uddannelse til 
samfundet.

På denne måde er udtrykket et budskab der især er henvendt til retori-
kere. Det er en markering af et standpunkt vedrørende retorikkens iden-
titet. Retorikken er ikke primært ordkunst eller belles-lettres. Den er ikke 
primært om selve det at ”tale godt” som sådan. Den handler derimod om 
at kunne tale godt og vide hvad det er at tale godt, fordi man har brug for 
denne kunnen og viden som borger i et samfund.

Men vi kan også lægge trykket på retorikken: Retorik er uddannelse til 
samfundet. Eller man kunne vende udtrykket om for at få det samme ef-
tertryk mere tydeligt frem: Uddannelse til samfundet er retorik. Eller i 
hvert fald: En vigtig del af borgeres uddannelse til samfundet er deres re-
toriske uddannelse.

I denne form er udtrykket især henvendt til mennesker der ikke er reto-
rikere, men som mener at borgerne i et samfund skal lære noget for at 
kunne være medborgere på den rigtige eller komplette måde. Disse men-
nesker er vi som retorikere enige med. Og vi siger til dem: Det som bor-
gere i et samfund skal lære for at kunne være medborgere – i hvert fald 
noget af det centrale som de skal lære – det er retorik.

Det jeg vil sige, er begge dele – både at retorik er uddannelse til samfun-
det, og at uddannelse til samfundet er retorik. Næsten alle dem jeg her 
henvender mig til, er imidlertid retorikere, derfor vil jeg argumentere for 
at retorik oprindelig var uddannelse til samfundet – og at det stadig er dens 
centrale identitet. Retorikken opstod fordi borgere i Athen skulle bruge 
den til at overveje deres fælles samfundsspørgsmål inden de traf afgørelse 
om dem. Og den var fra starten et uddannelsesprojekt. 

Uddannelse i retorik er speciel i forhold til uddannelse i andre fag. Den 
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adskiller sig f.eks. fra uddannelse i matematik eller filosofi ved at den er en 
uddannelse af det enkelte individ til at realisere det som er inde i ham eller 
hende; den handler om at bringe sig selv til udtryk. Deri ligner den ud-
dannelse i f.eks. sang eller dans eller drama eller skulptur eller klaverspil. 
Men i modsætning til uddannelsen i disse kunstneriske fag skal retorikken 
ikke uddanne individet til at frembringe fritstående ytringer der blot skal 
betragtes og give oplevelse. Retorikken uddanner individer til at bringe dét 
frem som er inde i hver enkelt – for at de kan bidrage med det til fælless-
kabet, til samfundet. Retorisk uddannelse er at det unikke individ dyg-
tiggøres til at give noget af sig selv til fællesskabet og dermed være en del af 
fællesskabet. Retorik er individcentreret, men samfundsrelateret.

Jeg siger også, henvendt til retorikere, at de perioder i historien hvor 
retorikken primært var den enkeltes uddannelse til samfundet, de er høj-
depunkterne i retorikkens historie, både med hensyn til den praktiske re-
torik, rhetorica utens og den teoretiske, rhetorica docens. Det gælder den 
klassiske græske periode, det gælder den romerske republik, og det gælder 
renæssancen i Europa, især dens første del i 1300- og 1400-tallet (sydpå) og 
1500-tallet (nordpå). 

Retorikkens funktion som en nødvendig forudsætning for menneskeli-
ge samfund og for deres bæredygtighed ligger som en grundopfattelse i 
Isokrates’ uddannelsestænkning, der blev den dominerende model gennem 
hele antikken – som bl.a. uddannelseshistorikeren H.-I. Marrou har slået 
fast. Isokrates siger i en berømt passage: 

[…] i og med at vi har evnen i os til at overtale hinanden og muligheden 
for at gøre os selv klart, hvad vi måtte ønske, er vi ikke alene befriet fra at 
leve på dyrenes vis, men vi har også kunnet slutte os sammen og grund-
lægge byer, og vi har fastsat love og opfundet håndværk og kunster (Anti-
dosis, 254). 

Talen er altså menneskets særkende, og den er redskabet til alt det som 
hæver os over dyrene, deriblandt vor evne til at tænke: ”Det er med talens 
hjælp at vi dyster med hinanden om det, som er underkastet tvivl, og med 
dens hjælp anstiller vi undersøgelser om det, vi ikke ved. De samme argu-
menter, hvormed vi i talen overbeviser andre, bruger vi nemlig i vore over-
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vejelser” (256); og videre: ”samtidig med evnen til at tale vel bliver også 
evnen til at tænke ret enhver til del, som indtager en både sandhedskærlig 
og ærgerrig holdning til talens kunst” (277).

Med andre ord: med ordene og retorikken tænker vi også, og vi overvejer 
og reflekterer. Den nutidige socialpsykolog Michael Billig bekræfter i bogen 
Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology (1987; 
1996) at tænkning er retorisk dialog inde i vore hoveder. Og inden for 
tænkningen om deliberativt demokrati har bl.a. australieren Robert Goo-
din sat fokus på at den vigtigste deliberation sker inde i den enkeltes hoved, 
”Deliberation within”. Perelman & Olbrechts-Tyteca taler om det samme 
i bogen om den nye retorik:

[…] inward deliberation […] appears to be constructed on the model of 
deliberation with others. Hence, we must expect to find carried over to 
this inner deliberation most of the problems associated with the conditions 
necessary for discussion with others. […] Accordingly, from our point of 
view, it is by analyzing argumentation addressed to others that we can best 
understand self-deliberation, and not vice versa (1969/1958:14, 41). 

Meget af vor forståelse af retorikken bygger på Aristoteles. Og når vi læser 
ham, kommer vi let til at opfatte retorik, dette ”sidestykke til dialektik-
ken”, som en art teori eller filosofi. 

Aristoteles’ retorikopfattelse
Aristoteles’ forståelse af retorik er tæt forbundet med hans etik. Både reto-
rik og etik handler hos ham om det som vi med forsæt (proairesis) og 
overvejelse (bouleusis) beslutter os for. Retorikken er samtidig en integreret 
del af hans statslære. For ham var politik eller statskundskab lig med stats-
kunst. Den var læren om hvordan en stat kunne styres sådan at den bedst 
muligt sikrede det gode liv for alle sine borgere. I den Nikomakæiske etik 
spørger han hvad der er ”det højeste gode”, og hvilken videnskab dét hører 
under. Han svarer: den politiske videnskab er ”den ypperste og mest over-
ordnede”. De andre ”praktiske videnskaber” hører under dén, og statskun-
sten gør brug af dem – han nævner at ”de mest respekterede evner, som 
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militærkunst, økonomi og retorik, hører under denne videnskab” (1094a). 
Deres mål er dele af den politiske videnskabs mål: det gode liv. Det er det 
samme mål som etikken stræber mod for det enkelte individ, men den 
politiske videnskab – statskunsten – stræber efter det for hele fællesskabets 
(bystatens) vedkommende: ”Og selvom dette mål er det samme for den 
enkelte og for bystaten, da synes det at være bedre og mere fuldkomment 
at opnå og opretholde bystatens mål” (1094a-b).

Jeg understreger altså at også Aristoteles så retorikken som knyttet til 
den samfundsmæssige diskussion. Han så retorikkens funktion som det at 
behandle ”den slags emner som vi rådslår om” (1357a). Det græske ord for 
at rådslå er bouleuein. Boulē er vilje, det vi vil, og bouleuein er at overveje 
– i fællesskab eller alene – hvad vi vil. Det græske parlament hedder den 
dag i dag Boulē. 

Retorikkens kerne er altså diskussion af beslutninger og dermed om 
handlinger – den er ifølge Aristoteles’ koncept, og i det hele taget ifølge 
det oprindelige koncept, ikke diskussion om alt muligt. 

Men der er en række særlige egenskaber ved diskussion om hvad vi vil. 
Sagen er at der er mange forskellige dimensioner i de argumenter der indgår 
i sådan en diskussion; den handler ikke kun om hvad der er sandt. Det 
duer heller ikke at sige at retorik handler om det som er ”sandsynligt”. Det 
sandsynlige er derimod det som videnskaberne, derunder naturvidenskab, 
handler om. Også begrebet ”det kontingente” er et vildledende begreb. 
Man kan sige at mange af de humanistiske videnskaber, f.eks. historie, 
handler om det kontingente. Og både det sande, det sandsynlige og det 
kontingente handler om hvad der er tilfældet. Men retorikken handler de-
rimod om hvad vi vil. Når vi diskuterer hvad vi vil, kan vi fremføre mange 
slags ting som argumenter: hvad der er nyttigt, og hvad der er etisk, og 
hvad der er nødvendigt, og hvad der er dyrt eller billigt, og så videre. Der 
er endnu flere dimensioner, eller flere topoi om man vil, eller med Toulmins 
udtryk: flere hjemler der er relevante for en sag. Og der er ingen objektive 
regler for hvilke topoi der overtrumfer de andre. Alle topoi gælder på én 
gang. Det er netop derfor vi har en retorisk diskussion om hvad vi vil.

Retorik er altså den diskussion der skal være i et samfund eller et andet 
fællesskab om hvad fællesskabet vil, idet der så vil være flere forskellige og 
ofte modstridende hjemler eller topoi eller dimensioner i spil samtidig. 
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Der er f.eks. ”det fælles bedste”, dvs. det som er nyttigst for fællesskabet. 
Men dét indeholder i sig selv mange underkategorier, og hvilken af dem 
er så vigtigst? Det er der heller ingen regler for. Der er desuden diverse 
særinteresser – det som er nyttigt eller ønskeligt for én gruppe eller ét 
segment. Det er argumenter af en anden dimension – men de kan ikke 
frakendes berettigelse i samfundsdebatten. Det hele kompliceres yderli-
gere af at alt hvad der er nyttigt eller ønskeligt, har omkostninger – øko-
nomisk og på anden måde. Hvor meget vil vi så spendere på det? Og 
komplikationerne fortsætter. Ud over det ønskelige og nyttige og dets om-
kostninger er der også noget der hedder principper – både etiske og retlige. 
Det er det som filosoffer kalder deontiske normer – de handler om hvad 
der per definition er godt eller ondt i sig selv, ikke blot som midler til 
noget andet. Og forskellige grupper og segmenter kan have forskellige 
principper. 

Når alle disse krydsende dimensioner er til stede i en diskussion, så er 
den retorisk. Og i et menneskeligt samfund, hvor det diskuteres hvad fæl-
lesskabet vil, er det netop sådan. Derfor er den samfundsmæssige diskus-
sion af beslutninger efter sit væsen retorisk. Og derfor er retorik en central 
del af stats- eller samfundslæren.

Alt det peger på retorikkens centrale identitet som menneskers uddan-
nelse til reflekterede medborgere. Gerard Hauser siger sådan her i sin ar-
tikel ”Teaching Rhetoric: Or Why Rhetoric Isn’t Just Another Kind of 
Philosophy or Literary Criticism”: ”Rhetoric is a practical discipline; it has 
a strong tradition that merges theory and praxis in the concrete conditions 
of performance, especially as these are realized in democratic societies” 
(Hauser 2004:42). 

Hvordan deliberativt demokrati?
I debatten og forskningen om demokrati har den ”deliberative” retning 
lagt hovedvægten på at borgerne i et demokrati skal deltage i deliberative 
debatter med hinanden.

Det er et godt formål. Men det er en illusion at tro at ret mange bor-
gere i et demokrati kan og vil være med til arrangementer med aktiv deli-
berativ diskussion. Vi lever i repræsentative demokratier, og de fleste af os 
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kommer aldrig eller kun sjældent til aktivt at deltage i debatter foran til-
hørere om politiske spørgsmål. De fleste af os vil blot være vidner til debat 
mellem politiske meningsdannere og beslutningstagere. Den deliberation 
vi kommer til at være direkte engageret i, er derfor først og fremmest ”de-
liberation within”. Vi skal overveje i vores egne sind om vi vil stemme på 
det ene eller det andet forslag eller parti. Nogle gange skal vi ved en folke-
afstemning tage stilling for eller imod en bestemt politisk beslutning, som 
f.eks. da Skotland d. 18. september 2014 skulle afgøre om de ville være en 
del af det Forenede Kongerige eller en selvstændig stat. Men også mellem 
valgene og mellem folkeafstemningerne har vi brug for deliberation inde 
i vore egne sind. Vi skulle gerne hver for sig overveje vor stilling til de 
politiske temaer der er vigtige i tiden; på dét grundlag skal vi kunne vælge 
hvilket parti eller hvilken kandidat der alt i alt har den bedste samlede 
pakke af holdninger, og derudfra kan vi så vælge hvem vi vil stemme på. 

De aktiviteter som de fleste borgere får brug for at kunne udføre for at 
være deltagere i et deliberativt demokrati, er derfor de følgende:

•	 kritisk tilegnelse og evaluering af det deliberative materiale vi får fra 
politikeres og debattørers udsagn i medierne, enten i monolog- eller 
debatform

•	 deliberation i vort eget sind om hvad der er den bedste holdning i 
tidens politiske sager, og derudfra overvejelse om hvem vi vil stemme 
på når der er mulighed for det

•	 deliberativ samtale med vor omgangskreds (familie, venner, naboer, 
kolleger ... ) 

•	 aktiv deliberativ ytringer i det offentlige rum, dvs. over for en vis kreds 
af ukendte modtagere, f.eks. vis fora på Internettet, manifestationer i 
det offentlige rum, medvirken som debatdeltager eller afsender af ar-
gumenterende ytringer (mundtligt eller skriftligt)

Allerede nr. 3 er en art deliberativ aktivitet som de fleste af os kun lejlig-
hedsvis udfører, måske sjældent eller aldrig. Desværre. Og det fjerde niveau 
vil kun få bevæge sig op på. Dét vidste en af arkitekterne bag det moderne 
vestlige undervisningssystem, reformationstænkeren Philipp Melan-
chthon. Han skrev flere retoriske lærebøger, og retorikken skal ifølge ham 
ligge til grund for al uddannelse. Men det er ikke for at alle skal være fol-
ketalere eller prædikanter, det er derimod ”fordi det gavner dem i læs-
ningen af taler af fremragende retorer og i bedømmelsen af vanskelige 
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stridsspørgsmål” (in longis controversiis judicandis). Ikke mindst skal reto-
rikundervisningen ”vejlede alle og lære unge mennesker, ikke så meget at 
tale godt, som at forstå hvad andre har skrevet, på en klog måde” (Ele-
menta rhetorices, 1531, sp. 418). Retorikundervisningen skal altså først og 
fremmest lære os indre deliberation.

Hvorfor er der behov for et mere  
deliberativt demokrati?
Deliberativt demokrati har været diskuteret blandt politologer og sam-
fundsfilosoffer siden 1990’erne. Der har været indvendinger. Skal vi nu 
virkelig kræve at alle skal kunne argumentere ud fra en eller anden univer-
sel rationalitet, der leder os frem imod konsensus? Skal følelser og person-
ligt engagement undertrykkes? Sådan har mange kritikere spurgt. Som 
retoriker må man svare: Nej, meningen er lige det modsatte. Følelser og 
individuelle holdninger skal med i samtalen og skal respekteres. Men først 
og fremmest skal vi have mere samtale mellem argumenter, for og imod, 
både blandt vore politikere, mellem os selv og vore venner eller kolleger, 
og inde i os selv.

Måske det stærkeste argument for at samfundet på den måde skal være 
mere deliberativt, er at meningsdannelsen i samfundet i så høj grad foregår 
uden deliberation, og i stedet præges af en lang række ubevidste, tilfældige 
og aldeles irrelevante faktorer.

Her er tre eksempler på dét. 
I en undersøgelse har McCaffery and Baron (2006) fundet at når det 

f.eks. gælder skat og offentlige finanser, er vælgerne tilbøjelige til alene at 
fokusere på de skatter og andre poster på det offentlige regnskab der er 
synlige, men at ignorere information der ikke er lige foran næsen på dem. 
Også disse forskere spørger hvordan man modvirke at folk træffer beslut-
ninger som om de havde skyklapper på. De siger meget snusfornuftigt: 
”Public policy will improve if citizens and other decision makers can learn 
to take a wider perspective, taking into account all relevant information at 
the time of their decisions” (McCaffery & Baron 2006:129). Er det ikke 
det retorik er til for?

Tre andre forskere, Healy, Malhotra and Mo (2010), fandt at glæden 
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over en sejr for det lokale fodboldhold bevirker at den siddende kandidat 
ved det næste valg typisk får 1,61 % ekstra stemmer – og effekten er større 
jo stærkere opbakning holdet har blandt sine fans. Nu er en effekt på 1,61 
% måske ikke så meget, men i mange valg kan den dog afgøre hvem der 
vinder – og der er mange andre af den slags effekter. Når folk bliver gjort 
opmærksomme på den irrationelle effekt, bliver den mindre; det vil sige at 
effekten sikkert er ubevidst i høj grad. De tre forskere spørger hvad der skal 
til for at vælgerne i højere grad ville basere deres beslutninger på relevante 
faktorer – og dette spørgsmål mener jeg vi også skal stille. Her er en sag 
som vi retorikere kan være fælles med politologer om.

Et tredje eksempel. Berggren, Jordahl and Poutvaara (2007) lod et antal 
svenske forsøgspersoner bedømme nogle finske politiske kandidaters ud-
seende – altså kandidater som forsøgspersonerne ikke kendte. Deres 
bedømmelse af de finske kandidaters udseende viste sig at hænge nøje 
sammen med hvor godt kandidaterne klarede sig i valget, så kandidaternes 
udseende har altså medvirket til at flere finske vælgere stemte på dem. Når 
en kandidats udseende blev bedømt én standardafvigelse højere, fik ved-
kommende typisk 17-20 % flere stemmer; det gjaldt især kvindelige kan-
didater. De kandidater der så godt ud, klarede sig bedre end dem der så 
mindre godt ud – idet man kan antage at de øvrige grunde som har påvir-
ket de finske vælgeres stemmeafgivning, har været ligeligt fordelt mellem 
disse to grupper. 

Der kunne citeres mange flere eksempler på empiriske undersøgelser der 
viser at borgernes politiske meningsdannelse påvirkes meget af helt irrele-
vante, ubevidste faktorer. Masser af den slags undersøgelser er blevet udført 
i de seneste år og er aktuelt i gang. Og den nærliggende konklusion man 
kan drage af dem, mener jeg, er selvfølgelig at her er der noget der bør 
ændres på. Vi retorikere, der jo interesserer os for den offentlige samtale i 
samfundet, bør gøre noget for at meningsdannelsen og stemmeafgivning-
en i lidt mindre grad blive tilfældig, irrelevant og ubevidst. Det kan vi 
medvirke til ved at den offentlige samtale bliver en del af en uddannelse i 
medborgerskab. 

Medborgerskab er i betydelig grad retorisk. Det indebærer ikke at alle 
skal enes om en universel rationalitet i stil med Habermas’ tidlige skrifter. 
Retorik er derimod diskussion hvor alle mulige forskelligartede og til dels 
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inkommensurable grunde mødes i samtale mellem forskellige mennesker 
af forskellige holdninger – som lytter til hinanden. 

For at opsummere: Retorikken er fra sin oprindelse centreret omkring 
at uddanne borgere til deltagelse i samfundet. Og omvendt, uddannelse i 
samfundslære må inkludere retorik – hvis den altså skal være en uddan-
nelse til at deltage i samfundet, og ikke blot til at iagttage det. Derfor har 
retorikere en opgave. Vi skal selv være bevidste om at den opgave påhviler 
vores fag. Ellers kan vi ikke regne med at andre vil synes det.

Uddannelse til medborgerskab?
Nu vil jeg først se på hvordan situationen vedrørende uddannelse til med-
borgerskab er i de skandinaviske lande. Hvordan og i hvor høj grad bliver 
borgere uddannet retorisk til deltagelse i samfundet? Det skal vi have over-
blik over før vi kan træde ind og sige: Retorikken kan bidrage med noget 
her. Og vi skal især se på grundskolen – de første, obligatoriske årgange i 
skoleforløbet som er fælles for alle borgere.

Jeg begynder med Danmark, og jeg gennemgår de danske forhold grun-
digt for at demonstrere hvordan retorisk kunnen er trængt tilbage til fordel 
for akademisk eller pseudo-akademisk kundskab, der uddanner borgere 
som iagttagere til demokratiet snarere end som deltagere i demokratiet. 

I Danmark inførte en ”reform”-ivrig regering blandt andet en skolere-
form der udvider timetallet i dansk og matematik, og man har revideret 
de gældende beskrivelser af læremålene for grundskolen, de såkaldte ”Fæl-
les Mål”. 

Hvis retoriske færdigheder faktisk er en del af hvad der skal til for at 
uddannes til medborger i samfundet, så burde der stå noget om dem i de 
Fælles Mål for samfundsfag. Men når man læser de nye Fælles mål om 
grundskolens samfundsfag, finder man intet der afspejler at retorisk indsigt 
og færdighed er centrale for demokrati og for medborgerskab i demokra-
tiet. Der står intet om debat eller argumenter, intet om at kunne debattere, 
og intet om at være en kritisk bruger af debat. Ord som argument, argu-
mentere, argumentation forekommer ikke. Samfundsfag i 8.-9. klasse har i 
”kompetenceområdet” Politik disse seks ”færdigheds- og vidensområder”: 
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•	 demokrati
•	 det politiske system, retsstat og rettigheder
•	 politiske partier og ideologier
•	 medier og politik 
•	 EU og Danmark
•	 international politik 

(Undervisningsministeriet 2014b:4) 

Alle disse emner ses overvejende som kundskab; kunnen kræves stort set 
ikke. Den overordnede position som alt dette stiller eleverne i – hvis de 
virkelig lærer det alt sammen – er som analytiske betragtere, en art små 
politologer. ”Demokrati fokuserer på demokratiformer og andre styrefor-
mer” hedder det (ibid.) – altså kundskab om hvordan demokrati fungerer 
og forstås forskelligt afhængigt af tid og sted. Denne kundskab ser ikke på 
demokrati som en samfundsform vi lever med i og kan deltage i. Demo-
krati er en styreform, ikke en samfundsform, og slet ikke en livsform. Vi 
styres på én måde, andre styres på en anden, og de måder kan vi så analy-
sere og sammenligne.

Området ”Det politiske system, retsstat og rettigheder” fokuserer på 
”det formelle demokrati og de politiske beslutningsprocesser samt sam-
menhænge mellem demokrati, retsstat og grundlæggende rettigheder” 
(ibid.). Igen: Der er fokus på regler og rettigheder som man skal have 
kundskab om. Hvorfor handler det tilsyneladende kun om at der er visse 
regler, og at vi har visse rettigheder? Hvorfor står der intet om at det poli-
tiske system vi har, også stiller visse forventninger til os borgere om at vi 
skal gøre noget (og dermed har brug for at lære hvordan man gør det)? 

Om ”Politiske partier og ideologier” står der: ”Eleverne skal stifte be-
kendtskab med aktuelle politiske debatter.” (ibid.). Men intet om at man 
selv skal lære at debattere eller at forholde sig som kritiske brugere af de 
aktuelle debatter som vi er vidner til. 

Om ”Medier og politik” står der: ”Eleverne skal opnå en forståelse for, 
hvordan forskellige aktører kan bruge forskellige medier til at påvirke den 
politiske dagsorden og beslutninger, samt for hvordan de selv bliver påvir-
ket af medier og mediebrug, og hvordan de kan bruge medier til at få in-
formation og selv påvirke politiske processer og beslutninger” (Undervis-
ningsministeriet 2014b:5). 
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Og under den tværgående overskrift ”IT og medier” finder man noget 
der synes at pege i den oversete retning. I udkastet til læseplan af 22.5.2014 
stod der: ”IT og mediekompetencer relateres til fire elevpositioner; eleven 
som kritisk undersøger, eleven som analyserende modtager, eleven som 
målrettet og kreativ producent og eleven som ansvarlig deltager” (Under-
visningsministeriet 2014a). I den endelige udgave er ordene om ”målrettet 
og kreativ producent” og ”ansvarlig deltager” dog røget ud, og det hedder 
blot: ”I samfundsfag betyder det fx, at eleverne er kritiske undersøgere af 
faglige kilder, analyserende modtagere af fx politiske budskaber, anvender 
digitale medier til at kommunikere egne budskaber samt bruger digitale 
medier til at deltage i en demokratisk debat” (Undervisningsministeriet 
2014b:9).

Men hvorfor er det medierne – IT og hvad der ellers er af medier – der 
er i centrum, og altså ikke hvad det er for noget indhold der er brug for i 
medierne? Man skal lære om medier og om deres rolle i demokratiet, men 
medier er jo også – som betegnelsen ”medier” siger – transportmidler for 
indhold. Og det indhold man skal putte i medierne for at påvirke proces-
ser og beslutninger, det skal eleverne åbenbart ikke lære om. 

Indrømmet, det lyder på en måde godt at opdyrke elevrollen som ”kri-
tisk undersøger” og ”analyserende modtager”. Men hvis de dominerende 
former for politologi og politisk journalistik skal være forbilleder, bliver 
der primært tale om en kritisk undersøgelse og analyse fra et rent iagtta-
gersynspunkt af politikernes og partiernes strategier, ikke af deres argumen-
ter; man ser for sig en 9. klasse af små politiske kommentatorer der kan 
sige at ministeren blot kommer med dette forslag fordi hun er bagud i 
meningsmålingerne – altså politisk kommentar af den art som er beskrevet 
af Pia Martine Wold (2013) i Norge og Mette Bengtsson (2014) i Danmark. 

Og skønt man – med fokus på IT og medier – skal ”deltage i en demo-
kratisk debat”, står der intet om at man skal lære hvordan man bliver god 
til dét, og hvordan man laver demokratisk debat, bruger den og bedømmer 
den. 

Det er noget af det retorik kan levere: forestillinger om at visse argumen-
ter – og visse debatter – faktisk er bedre end andre. Men i den danske 
samfundsfagsundervisning risikerer eleverne at gå hjem med forestillinger 
om at debat hører under medier, og medier, det er noget vi analyserer, og 
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hvis der er nogen forestillinger om at debat er godt, så består de gerne i at 
al debat er godt – ikke i noget om hvornår debat er god, eller hvad debat 
skal være godt for.

Måske afspejler dette en position hvor samfundsfag ses som en slags 
mini–politologi. Den akademiske politologi er altovervejende defineret 
som en metodisk, videnskabelig og frem for alt rent deskriptiv disciplin. 
Den omfatter emnet demokrati, men den politologiske tilgang til demo-
krati er at det er en styreform der bare foregår på den og den måde – ikke 
at det er en samfunds- og styreform der bør foregå på den og den måde, 
og som borgere kan deltage i på visse måder. En dominerende opfattelse i 
politologien, især importeret fra USA, har længe været at politik er forskel-
lige vælgergruppers konkurrence om at få deres respektive præferencer 
tilgodeset mest muligt. Politikere derimod konkurrerer om at få deres 
magtpositioner cementeret mest muligt. For begge parter gælder at disse 
drivende kræfter i det politiske spil ikke lader sig påvirke nævneværdigt af 
argumenter. For vælgere og politikere er der simpelthen tale om at de 
ønsker at få deres interesser tilgodeset, og disse interesser lader sig kun 
overfladisk påvirke af debat og argumentation. 

Når alt dette er sagt, skal det til gengæld siges at noget af det som vi kan 
kalde retorisk medborgerskab, optræder hist og her i faget dansk. I det 
7.-9. klasse skal eleverne under ”fremstilling” lære at ”udarbejde opinions-
tekster, fx læserbreve og diskussionsoplæg, og her arbejde med argumen-
terende fremstillingsformer” (Undervisningsministeriet 2014c:21). Under 
”kompetenceområdet kommunikation” lærer de: ”Dialog fokuserer på at 
kunne argumentere og informere i samtaler, at kunne analysere en sam-
tale og at kunne samtale på en demokratisk måde” (Undervisningsminis-
teriet 2014c:23). Og i underpunktet ”dialog” står der: ”Eleverne skal lære 
at at argumentere og informere. Undervisningen skal have fokus på, at 
eleverne skal kunne analysere deres egen og andres kommunikation med 
henblik på at udvikle kompetence til deltagelse i demokratisk dialog” 
(ibid.).

Det er alt sammen godt. Men hvorfor skal demokratisk medborgerskab, 
forstået som deltagelse i demokratisk dialog – enten det så er som ”taler” 
eller som ”lytter” – anses for et rent sprogligt emneområde? 

Samtale. Debat. Argumenter. De emner stod centralt i en rapport fra 
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noget der hed Valgretskommissionen fra 2011. Danske toppolitikere som 
bl.a. Margrethe Vestager og Mette Frederiksen var medforfattere. Anled-
ningen var ikke mindst bekymring om unge menneskers svigtende inte-
resse for det formelle demokrati. Om unges demokratiske engagement 
skrev kommissionen blandt andet:”

Medier, partier og politikere har også en opgave i at få unge inkluderet i 
den politiske debat og i at fremstille den politiske proces mindre kompli-
ceret. Medierne bør sætte større fokus på den politiske substans og i min-
dre grad fokusere på den politiske kamp med vindere og tabere. [...] De-
mokratiet eksisterer kun så længe, at der findes medborgere, som vil dis-
kutere og debattere den fremtidige udvikling af samfundet. (Valgretskom-
missionen 2011:11).

Og med hensyn til forholdet mellem demokrati-viden og demokrati-fær-
dighed skrev man: 

den demokratiske formning har to ben: Det ene er kundskab, og det andet 
er evnen til at danne egne meninger og argumentere for dem, hvor man i 
diskussionen med andre får testet sine argumenter og bliver formet i en 
demokratisk kultur (Valgretskommissionen 2011:64). 

Valgretskommissionens tanker om en systematisk undervisning i demo-
kratisk kultur og medborgerskab blev ikke fulgt op. 

Hvordan er det i de andre skandinaviske lande?
I Norge har man det initiativ der hedder «Kunnskapsløftet». Her er man 

måske nået lidt længere end det danske undervisningsministerium – og 
dog. Kjell Lars Berge og Janicke Heldal Stray har redigeret bogen Demo-
kratisk medborgerskap i skolen (2012), hvor de bl.a. skriver om ”Retorisk 
dannelse som grunnlag for demokratisk medborgerskap i skolen”. Berge 
og Stray konstaterer: ”Medborgeren må altså ha tilegnet seg hensiktsmessig 
retorisk kompetanse. Da først kan man hevde at han eller hun som med-
borger er myndiggjort til deltakelse i et demokratisk samfunn” (Berge & 
Stray 2012:10). Men de skriver også: ”navnet ’Kunnskapsløftet’ mer enn 
antyder at samfunnet ved å vedta planen først og fremst ønsker å legge stor 
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vekt på kunnskapsinnlæring, kunnskapstilegnelse og ikke minst kunn-
skapstesting” (Berge & Stray 2012:11). Og i kapitlet om ”Demokratilæring 
i praksis” påpeger Line Wittek at der i den gældende læreplan er så stærkt 
fokus på læringsmål at læringens kommunikative perspektiver nedtones 
– til skade for uddannelsen i demokratisk medborgerskan. 

I Sverige står der i fagbeskrivelsen for samfundsfag for grundskolen, 
Samhällskunskap, at eleverne skal lære at ”uttrycka och värdera olika stånd-
punkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån 
fakta, värderingar och olika perspektiv”. Færdighed i at gennemføre ”reso-
nemang” og opbygge ”argument” nævnes som krav på alle præstationsni-
veauer i forbindelse med årskurs 9 (Skolverket 2000a).

I svensk på grundskoleniveau opstilles dette læringsmål under rubrikken 
”tala, lyssna och samtala”: ”Att leda ett samtal, formulera och bemöta ar-
gument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts” (Skolverket 
2000b). Eleverne skal også kunne skrive ”argumenterande texter”. I års-
kurs 9 i svensk skal eleverne for karakteren E kunne levere ”till viss del 
underbyggda argument” og for karakteren A skal de levere ”väl under-
byggda argument” (ibid.). Altså i hvert fald en klart mere eksplicit aner-
kendelse af den retoriske side af demokratiuddannelsen end den danske.

I Storbritannien nedsatte Blair-regeringen i 1997 en kommission under 
ledelse af samfundsforskeren Bernard Crick, der i 1998 fremlagde rappor-
ten Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools. Et 
vigtigt motiv for rapporten var unge menneskers stigende politiske apati. 
Rapporten blev grundlag for den undervisning i ”Citizenship” som siden 
2002 har været givet på alderstrinnene 11-16 år. Den er en obligatorisk del 
af ”the national curriculum”, der gælder for England, Wales og Nordir-
land. Et af rapportens programmatiske udsagn lyder:

We aim at no less than a change in the political culture of this country 
both nationally and locally: for people to think of themselves as active 
citizens, willing, able and equipped to have an influence in public life and 
with the critical capacities to weigh evidence before speaking and acting 
(Crick 1998:7).
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I sine anbefalinger betoner rapporten i lige grad færdigheder (”skills and 
aptitudes”) og viden (”knowledge and understanding”). Blandt de færdig-
heder som medborgerskabs-undervisningen skal formidle, er disse:

•	 ability to make a reasoned argument both verbally and in writing
•	 ability to co-operate and work effectively with others
•	 ability to consider and appreciate the experience and perspective of 

others
•	 ability to tolerate other view points
•	 ability to develop a problem-solving approach
•	 ability to use modern media and technology critically to gather infor-

mation
•	 a critical approach to evidence put before one and ability to look for 

fresh evidence
•	 ability to recognise forms of manipulation and persuasion
•	 ability to identify, respond to and influence social, moral and political 

challenges and situations (Crick 1998:44). 

En inspirationskilde vi kan lære af

Jeg synes Crick-rapporten og den britiske undervisning i Citizenship i 
betydelig grad er en inspirationskilde. Men vi har også en vigtig dansk 
inspirationskilde. Vi har i Danmark en tradition for at betragte argumen-
terende samtale som kernen i demokratiet, ikke bare som et sprogligt de-
lemne. Demokrati er ikke kun stemmeret hvor flertallet kan bestemme. 
Ved siden af at afgive sin stemme med visse mellemrum vil en borger 
nemlig primært deltage i demokratiet ved at forholde sig til debat. Det kan 
ske ved at man deltager direkte i den og selv opløfter sin stemme. Men for 
langt de fleste borgere vil deltagelse i demokratiet, selv i denne tid med 
sociale medier der står åbne for alle, bestå i at høre og læse debat. 

Kort sagt, debat er en central del af demokratiet. Medborgerskab er ikke 
fuldgyldigt hvis det ikke også er retorisk medborgerskab.

Teologen og højskolemanden Hal Koch skrev i august 1945 en kronik i 
den debat om demokrati der var opstået efter besættelsens afslutning. Det 
var en diskussion som bl.a. resulterede i hans ofte optrykte bog Hvad er 
demokrati? (1945b).
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Hal Koch taler i en kronik, også fra 1945, om at mennesker nødvendig-
vis vil have uenigheder og konflikter som de må løse:

I det store og hele findes der kun to Veje til at finde denne Løsning: 1) man 
kan slaas sig til Rette, hvilket vil sige, at det bliver den stærkestes Vilje, som 
raader; saaledes gaar det til i Junglen; ofte er det imidlertid vanskeligt at se 
nogen væsentlig Forskel paa Menneskers og Jungledyrs Optræden. 2) man 
kan tale sig til Rette, hvilket vil sige, at man gennem en ”Sam”tale mellem 
de stridende Parter søger at faa Sagen alsidig belyst, og at de samtalende 
Parter virkelig bestræber sig for – det maa ikke glemmes – gennem Sam-
talen at naa til en rigtigere og rimeligere Forstaaelse af Konfliktens Pro-
blem. Dette er Demokrati. Det er Samtalen (Dialogen) og den gensidige 
Forstaaelsen og Respekt, som er Demokratiets Væsen. Hvis dette glipper, 
vil man uvægerlig falde tilbage til Magtkampen (Koch 1945a:4).

Altså, hvis man alene vil definere demokrati ud fra at der er afstemninger 
hvor flertallet får sin vilje, så kan man let glide over i rent flertalsdiktatur. 
Som eksempel pegede Hal Koch på egne erfaringer fra et menighedsråd. 
Kun i en samtale hvor de uenige parter lytter til hinandens argumenter og 
forholder sig til dem, kan den glidning undgås. Han skriver:

Det udemokratiske er den ufrugtbare Debat, hvor ingen har Øre og Sind 
aabent for Modpartens Argumenter. Hvis Afgørelsen er truffet paa Forha-
and og Modpartens Synspunkter aldrig bliver En et Problem, er Forhand-
lingen virkelig blevet til tom ’Ordskvalder’ og ’parlamentarisk Kævl’ (Koch 
1945a:7).

Igen: det centrale i demokrati er den debatterende samtale hvor de uenige 
fremfører egne argumenter, lytter til de andres argumenter og besvarer 
dem. 

Det betyder ikke at man skal regne med at blive enige. Hal Kochs de-
mokratitanker handler ikke om et ”konsensus”-demokrati, hvor man fromt 
regner med at nå til fælles holdninger om alt – sådan som en del delibera-
tive tænkere i det sidste par årtier har forestillet sig at demokratiet kunne 
være, især under inspiration af den tidlige Habermas. Det handler heller 
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ikke om at man altid kan eller skal indgå kompromis. Afstemningen, hvor 
et flertal får sin vilje, kommer i reglen til sidst – og sådan må det være. 
Samtalens primære mål ifølge Hal Koch er vel at mærke ikke hverken 
konsensus eller kompromis, men derimod ”at man gennem en ’Sam’tale 
mellem de stridende Parter søger at faa Sagen alsidig belyst, og at de sam-
talende Parter virkelig bestræber sig for – det maa ikke glemmes – gennem 
Samtalen at naa til en rigtigere og rimeligere Forstaaelse af Konfliktens 
Problem” (Koch 1945a:4).

Han forklarer også kort og klart hvorfor man ikke kan forvente at der 
opstår hverken kompromis eller konsensus: ”Mennesker er forskellige, le-
ver under forskellige Kaar, har forskellige Interesser; derfor vil de ogsaa 
dømme forskelligt og have forskellige Ønsker” (ibid.). 

Så enkelt er det. Det centrale er selve samtalen med debat og argumen-
ter der sikrer den bedst mulige forståelse af problemerne.

Derfor er det at unge der skal lære om demokrati, har brug for at lære 
om debat og argumentation. Måske får de lyst og lejlighed til selv at indgå 
i en debat med argumenter og svar på modargumenter. Men i hvert fald 
får de brug for at lytte til debat de hører – både i den offentlige sfære (gen-
nem medierne) og i deres daglige liv, i vore dage måske på de sociale me-
dier meget af tiden. De får brug for at kunne bedømme om den debat 
hører, giver dem noget de kan bruge. Indeholder den overhovedet argu-
menter – eller bliver man spist af med marketing-agtige, måske ubevidste 
virkemidler der skal skaffe tilslutning uden argumenter? Bærer den præg 
af at der bliver lyttet til den anden part? Bliver modparters argumenter 
besvaret, imødegået hvis det er muligt, og ellers taget med i betragtning? 

Sker dét, kan også den borger der bare lytter til debatten, tage den til sig 
og bruge den til noget – nemlig til selv at danne sig en mening. ”Delibera-
tion within”. Sker det ikke, er der grund til at være kritisk og på vagt over 
for den politiker eller debattør der på den måde vil snyde på vægten. 

Den interesse der i de sidste mange år har samlet sig om faget retorik, 
udspringer antagelig i høj grad af en interesse hos unge mennesker for en 
bedre demokratisk kultur og ønsket om en uddannelse der netop rummer 
nogle af disse ting. Som vi indledte med at slå fast, har retorik siden sin 
opståen i 400-tallet f.K. været en medborgerskabsuddannelse, ikke blot en 
ny slags filosofi eller tekstvidenskab. 
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Det er også det der er budskabet i Gerard Hausers artikel om ”Teaching 
Rhetoric...”, som jeg omtalte i begyndelsen. Hauser skriver: ”The ancient 
Athenian roots of rhetoric instruction stressed paideia. The teacher’s efforts 
were focused on ’capacitating’ the individual student to lead the life of an 
active and responsible citizen” (2004:40). Og han fastslog om retorikkens 
rolle i uddannelsen af medborgere (”civic education”): 

That role is not just in the public performance of political discourse but 
in the education of young minds that prepares them to perform their 
citizenship. Free societies require rhetorically competent citizens. Without 
rhetorical competence, citizens are disabled in the public arenas of citizen 
exchange -the marketplace, the representative assembly, the court, and 
public institutions—and democracy turns into a ruse disguising the real-
ity of oligarchic power. (Hauser 2004:52)

Hvis ikke unge mennesker i stigende grad skal opleve det formelle demo-
krati som et rent trick der maskerer den virkelige, oligarkiske magt, så er 
der brug for sådan en undervisning. En undervisning hvor unge mennes-
ker ikke blot lærer at gøre deres egen stemme gældende på en måde der 
fortjener at blive hørt, men også at lytte til andres. 
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