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Forord 

Et forord er plassen for takksigelser, og jeg vil først og fremst takke min veileder Kjell Lars 

Berge, som har en unik evne til å skape faglig engasjement når man trenger det som mest, og 

som av en eller annen grunn tilsynelatende aldri var i tvil om at jeg skulle greie å fullføre 

denne masteroppgaven – "og det med stil", som han sa. Om det ble med stil vet jeg ikke, men 

oppgaven er nå her. Det hadde den ikke vært om ikke Kjell Lars hadde hatt trua. 

 

Ellers vil jeg takke: 

Torleif Bjordal Halkjelsvik og Sverre Vigeland Lerum for gode flerfaglige diskusjoner og 

nyttige skriveråd. 

Eivind Grip Fjær for Bourdieusk innsikt. 

Jan Grue, fordi han har svaret på alt og alltid en passende populærkulturell referanse å komme 

med, om masteroppgaven eller livet skulle gå en imot. 

Og ikke minst: Tusen takk til Klara Furuberg – en uvurderlig bestevenn, faglig 

diskusjonspartner og medsammensvoren. 

Når det gjelder eventuelle skrivefeil, dårlige formuleringer, feilreferanser og annet tull, har jeg 

bare meg selv (og dårlig tid) å takke. Til dette sier jeg som folkeopplysningsmannen 

Christopher Brun en gang sa: "det er saamæn ikke formens pyntelighed, det kommer an paa; 

det er indholdets kraft (Bruun 1878: 138).1 

  

                                                 
1 Diskusjonen om forholdet mellom innhold og form tar vi ikke her. 



iv 
 

  



v 
 

Innhold 
Innledning ................................................................................................................................... 1 

1.1 Hvem tror vi at vi er? ................................................................................................... 1 

1.2 Avgrensninger ............................................................................................................. 4 

1.3 Den problematiske normativiteten? ............................................................................. 7 

1.3.1 Kjeldsen og tråden fra Fafner og Kock ................................................................ 7 

1.3.2 Berges sosiotekstologiske perspektiv ................................................................... 9 

1.3.3 Problematisk, men ikke håpløst? ........................................................................ 11 

1.4 Om teoretiske drøftinger, normer og normativitet ..................................................... 13 

1.5 En kommentar om materiale og metode .................................................................... 14 

1.6 Fremgangsmåte og forskningsspørsmål .................................................................... 15 

1.7 Oppgavens struktur .................................................................................................... 16 

2 Hva innebærer en empirisk og normativ retorikkvitenskap? ........................................... 18 

2.1 Allerede disse gamle grekerne ................................................................................... 18 

2.1.1 Fire grunnleggende retorikkmodeller ................................................................. 19 

2.1.2 Retorikk(fag) og samfunn .................................................................................. 21 

2.1.3 Den retoriske tradisjon – og hva så? .................................................................. 24 

2.2 Ny-retoriske normative perspektiver ......................................................................... 24 

2.2.1 Neo-aristotelisme og retorisk kritikk – og "ideologisk" kritikk av kritikken ..... 25 

2.2.2 "La nouvelle rhétorique" – retorisk argumentasjonsteori ................................... 26 

2.2.3 Offentlighet og retorisk kultur ............................................................................ 27 

2.3 Skandinavisk retorikkvitenskap – empirisk og normativ .......................................... 29 

2.3.1 Empirisk, normativ og ytringer i sin helhet ........................................................ 30 

2.3.2 Retorikk – mediet for medborgerskap ................................................................ 32 

2.3.3 Retorikkvitenskapens demokratiforståelse ......................................................... 34 

2.3.4 Retorikkvitenskapens kvalitetskriterier og deres begrunnelser .......................... 37 

2.3.5 Hvordan legitimerer retorikkvitenskapen sin normativitet? ............................... 42 

2.4 Oppsummering: Den ideelle taler – og tilhører ......................................................... 43 

3 Sosiotekstologi – et sosialsemiotisk perspektiv ............................................................... 46 

3.1 Kultur som tekstkultur ............................................................................................... 46 

3.2 Tekstnormer og tekstsystemer ................................................................................... 48 

3.3 En retorisk tekstnormteori ......................................................................................... 50 

3.3.1 Tekstnormer vs. kvalitetsnormer ........................................................................ 51 

3.3.2 Normer på ulike plan .......................................................................................... 52 

3.4 Retorikkvitenskapen og sosiotekstologien ................................................................ 53 

3.4.1 Om tekstnormer og om offentligheten som sosialt felt ...................................... 53 

3.4.2 Tekstnormkonflikter i offentligheten? ............................................................... 55 



vi 
 

3.4.3 Sosiotekstologi og deltakerperspektiv ................................................................ 56 

3.4.4 En alternativ offentlighetsforståelse? ................................................................. 58 

4 Habermas og hans kommunikasjonsteoretiske samfunnsforståelse ................................. 60 

4.1 Retorikkvitenskapen og Habermas ............................................................................ 61 

4.2 Utgangspunkt og faglig kontekst ............................................................................... 64 

4.3 Habermas' metode og vitenskapsteori ....................................................................... 65 

4.3.1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt ...................................................................... 65 

4.3.2 Rasjonell rekonstruksjon som metode ................................................................ 66 

4.4 Kommunikativ handling, livsverden og konsensus ................................................... 68 

4.4.1 Kommunikative handlingers koordinerende funksjon ....................................... 69 

4.4.1 Argumentasjon: prosess, prosedyre, produkt ..................................................... 70 

4.4.2 Våre konsensuelle livsverdener .......................................................................... 73 

4.4.3 Doxisk pluralisme i moderne samfunn ............................................................... 76 

4.5 Habermas' deliberative demokratimodell: mellom liberalisme og republikanisme .. 77 

4.5.1 Det demokratiske maktkretsløpet ....................................................................... 79 

4.6 Retorikkvitenskapen, Habermas og sosiotekstologien .............................................. 80 

4.6.1 Et (nytt) interessefellesskap ............................................................................... 80 

4.6.2 Hva med det "filosofiske og spekulative"? ........................................................ 81 

4.6.1 Hva med Rawls? ................................................................................................. 82 

5 Hva kan en normativ og empirisk retorikkvitenskap være? ............................................. 84 

5.1 Nye forståelsesrammer .............................................................................................. 84 

5.2 Nye, flerfaglige forskningsopplegg – en kritisk, konstruktiv retorikkvitenskap ....... 85 

5.3 Oppsummerende og avsluttende ord ......................................................................... 87 

 

 



1 
 

Innledning 

1.1 Hvem tror vi at vi er? 

Ja, "[h]vem tror retorikerne egentlig de er?" og "[h]vorfra kommer retorikeres tyrkertro på at 

de ved hvad det gode er, og kan udpege eller fremme det i det konkrete tilfælde?" spurte Lisa 

Villadsen i en artikkel i danske RetorikMagasinet (Villadsen 2011:11), og satte med dette 

spørsmålstegn ved et grunnleggende trekk ved moderne retorikkvitenskap – dens normativitet. 

For selv om det finnes mange måter å definere og forstå retorikkvitenskapen på (se f.eks. Foss 

et al. 1991; Jørgensen 2009b; Kjeldsen 2006; Hanne Roer og Marie Lund Klujeff 2009), er 

det i den retorikkfaglige forskningskonteksten vi her skal konsentrere oss om, nemlig den 

skandinaviske, stort sett enighet om at retorikkvitenskapen skiller seg fra andre språk- og 

kommunikasjonsvitenskaper ved "[d]ens selvbevidste og insisterende orientering mod det 

normative" (Villadsen 2011:11). En definisjon og forståelse av hva retorikkvitenskap er, eller 

bør være, som man vanskelig kommer utenom om man skal orientere seg i feltet 

"skandinavisk retorikkvitenskap", er da også Christian Kocks beskrivelse av retorikken som  

...en empirisk og normativ videnskab om produktion og reception af ytringer, betragtet 

i deres helhed. Den stiller det projekt op at forske i konkrete menneskelige ytringer set 

i forhold til deres totale situationskontekst. Den handler altså om hele, konkrete 

ytringer. At den både ser på produktion og reception, indebærer at den må se på 

hvordan ytringer fungerer; at den er normativ, indebærer at den ser på hvor godt de 

fungerer. (...) [Retorikken] påtager sig at udtale sig som videnskab om kvaliteten af 

sine studieobjekter, dvs. ikke blot at beskrive dem efter deres væsentlige kendetegn, 

men at vurdere dem (Kock 1997:14). 

Når det gjelder hva denne vurderingen og dermed normativiteten mer konkret innebærer, er 

imidlertid retorikkfaget mindre entydig – og mer omdiskutert. På tross av Kjeldsens ord2 om 

at i Skandinavia "er refleksionerne om retorikken som videnskab og fag  påfaldende få" 

(Kjeldsen 2001:18), er det flere som har påpekt problematiske aspekter ved en normativ 

retorikkvitenskap, både når det gjelder retorikkfaget som normativ vitenskap generelt, og 

retorikkvitenskapens kvalitetsnormer spesielt (se f.eks. Kjeldsen og Grue 2011b) . Spørsmålet 

om retorikkvitenskapens normative grunnlag er altså interessant på flere nivåer, og som den 

(av flere grunner) noe pretensiøse tittelen på denne masteroppgaven tilsier er dette en teoretisk 

                                                 
2 Riktignok for elleve år siden; mye har skjedd i retorikkfaget siden, noe Kjeldsen selv påpeker i introduksjonen 
til en senere, engelskspråklig utgave samme artikkel (Kjeldsen 2011). 



2 
 

oppgave som nettopp har som mål å drøfte retorikkvitenskapen som "en empirisk og normativ 

videnskab om produktion og reception af ytringer, betragtet i deres helhed", og dermed også 

drøfte hvem en retoriker tror han eller hun er – og kan være. Det normative vil være i fokus, 

ettersom dette som sagt er det kanskje viktigste aspektet ved retorikkvitenskapens 

selvforståelse, men, skal det vise seg spørsmål om normativitet gjør også spørsmål om empiri 

og ytringers "helhed" relevant.3 
 

Det er likevel ikke bare eksisterende retorikkfaglige diskusjoner som gjorde temaet aktuelt: 

Utgangspunktet for denne oppgaven var i bunn og grunn en masteroppgave som aldri ble 

skrevet. Denne masteroppgaven som aldri ble skrevet skulle hatt som sitt formål å analysere 

og vurdere frivillige organisasjoners bidrag til debatten om bistand/utviklingshjelp i norske 

riksdekkende aviser i et gitt tidsrom. Blant annet retorikkvitenskapens fokus på konkrete 

ytringer og deres kvalitet, gjorde det naturlig at det overordnede faglige rammeverket for 

oppgaven med bistandsdebatten som studieobjekt skulle være Kocks empiriske og normative 

retorikkvitenskap, som altså studerer og vurderer "konkrete menneskelige ytringer set i 

forhold til deres totale situationskontekst". Men i møte med slike konkrete ytringer i en "total 

situasjonskontekst" ble spørsmål som de Villadsen stilte i RetorikMagasinet med ett svært 

aktuelle: for hvilke kvalitetsnormer skulle ytringene vurderes ut fra? Hva ligger i begrepet "å 

fungere godt"? – Ikke bare finnes det, som vi vil se, ulike forståelser av kvalitetsbegrepet 

innad  i retorikkfaget; i tillegg finnes det andre fagtradisjoner hvor normative aspekter ved 

offentlig debatt og ytringer for øvrig er av interesse, og ikke minst har også 

kommunikasjonsdeltakere selv (bevisst eller ubevisst) en forståelse av hva som kjennetegner 

f.eks. et godt debattinnlegg. Så hvorfor er det da retorikkvitenskapens normer som skal 

bestemme hva som er ytringer av god kvalitet? Eller: Hvordan kan retorikere argumentere for 

at de kvalitetsnormene de vurderer ytringer etter er de "riktige" normene? – Er en normativ 

retorikkvitenskap som studerer og vurderer konkrete ytringer egentlig mulig?  

  

Selvfølgelig er det mulig – i alle fall er det en realitet. Og selvfølgelig kunne man i denne 

sammenhengen, som mange har gjort i andre sammenhenger, tatt et begrunnet valg av 

kvalitetskriterier. Men i arbeidet med å finne gode (retorikk)faglige begrunnelser for det ene 

eller det andre alternativet, innså jeg etter hvert at retorikkvitenskapens normer og normative 

grunnlag er et interessant tema  i seg selv. Jeg skriver "(retorikk)faglige" med "retorikk" i 

                                                 
3 Følgelig kommer jeg ikke å være konsekvent i bruken av termer; "empirisk og normativ retorikkvitenskap" og 
"normativ retorikkvitenskap", viser til samme retorikkvitenskap. 
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parentes, fordi moderne, skandinavisk retorikkvitenskap ikke er seg selv nok. Tvert i mot er 

det flere retorikere som tar til orde for at retorikkvitenskapen kan – og bør – hente nyttige 

innsikter også fra andre fagdisipliner, særlig om studieobjektet er retorisk praksis knyttet til 

offentligheten og demokratiske prosesser i samfunnet (Kjeldsen 2008; Villadsen 2008b). 

Retorikkvitenskapens flerfaglige ambisjoner gjorde dermed at jeg også ble mer og mer 

interessert i hvordan særlig to andre teoretiske retninger, som jeg har kjennskap til gjennom 

studier i sosiologi og språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, på mange måter har felles 

interesser, eller i det minste møtepunkter, med den retorikkvitenskapen som her skal være vårt 

fokus, om enn på forskjellig vis: (kritisk) sosiologi, nærmere bestemt Jürgen Habermas' 

demokratiteori (Habermas 1994, 1996, 2005),  og sosiotekstologien, slik den er formulert av 

Kjell Lars Berge (1990) og videreutviklet i retorisk retning av Jonas Bakken (2006). Dermed 

ble det på den ene siden retorikken som normativ vitenskap, og på den andre siden 

retorikkvitenskapens mulighet for "dialog" med andre teoretiske perspektiver – og ikke 

konkrete ytringer – som ble denne oppgavens studieobjekt og tema. 

 

Habermas fant jeg, kanskje paradoksalt nok, interessant i denne sammenhengen fordi flere 

retorikere, særlig Christian Kock, gjentatte ganger skriver at Habermas ikke er relevant for 

retorikkfaget, i alle fall ikke i sammenheng med studier av offentlige ytringer. Dette finner jeg 

noe merkelig, ettersom det, som jeg i denne oppgaven vil argumentere for, er få 

samfunnsvitenskapelige perspektiver som er så slående "retoriske" som Habermas' 

kommunikasjonsteoretiske, empirisk-normative forståelse av demokrati, samfunn og 

offentlighet, i alle fall om det er nettopp den empiriske og normative retorikkvitenskapen vi 

sammenholder Habermas med. Den "anti-retoriske" lesningen av en etter min mening 

åpenlyst "retorisk" Habermas gav meg derfor lyst til å nærme meg det normative gjennom 

både retorikkvitenskapen og Habermas. Berge, på sin side, er interessant fordi han har utviklet 

en teori om tekstnormer, og fordi han mener retorikk(vitenskap)en blant annet kan forstås som 

en særegen tekstkultur, med tekstnormer som kan studeres empirisk. Samtidig vil jeg 

argumentere for at også sosiotekstologien på mange måter deler viktige grunnleggende syn på 

samfunn og kommunikasjon med Habermas, samt at sosiotekstologien, blant annet med sitt 

deltakerperspektiv, kan tilby nyttige redskaper for å studere ikke bare retorikkvitenskapens 

normer, men også retorikkvitenskapens studieobjekt, altså retorisk kommunikasjon. Sammen 

kan disse to perspektivene – det habermasianske og det sosiotekstologiske –utgjøre et godt 

utgangspunkt for en perspektivutvidende dialog om den skandinaviske retorikkvitenskapens 

normative tilgang til ytringer.  
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Det å skrive en teoretisk oppgave kan imidlertid være risikabelt. Uten forankring i et empirisk 

materiale, kan de teoretiske diskusjonene lett bli høytsvevende og lite anvendelige. Dette kan 

jeg ikke love å unngå, men siden normativitetens problem, som nettopp vist, ble aktualisert i 

møte med konkrete ytringer som skulle studeres og vurderes, vil jeg ikke slippe konkrete 

ytringer helt ut av syne. For når jeg nå etter hvert skal diskutere retorikkvitenskapen som 

normativt og empirisk fag, og ikke minst hva retorikkvitenskapen som normativ og empirisk 

disiplin kan være om andre teoretiske perspektiver trekkes inn, vil det hele tiden være med en 

underliggende, eventuelt overordnet,  interesse for hvilke implikasjoner de teoretiske 

drøftingene kan ha for konkrete forskningsopplegg.4 

Litt høytsvevende blir det nok likevel; teori er nå en gang noe annet enn empiri. Men én måte 

å gjøre diskusjonen mer jordnær på, er ved å avgrense materialet og dreie drøftingen i en viss 

retning. I dette første kapittelet vil jeg forsøke å peke ut en slik retning og presentere 

materialet og de mer konkrete forskningsspørsmålene som skal diskuteres. 

1.2 Avgrensninger 

Ettersom jeg her som sagt både vil drøfte retorikkvitenskapen som normativt fag, og i tillegg 

vil gjøre dette ved å trekke inn andre teoretiske perspektiver, kan det generelle retorikkfaglige 

rammeverket jeg skriver innenfor sies å være noe sammenfallende med det som er blitt 

artikulert av det skandinaviske forskernettverket Retorisk medborgerskap: Perspektiver på 

deliberativt demokrati, ledet av Lisa Villadsen og Christian Kock ved København Universitet. 

Dette nettverket fokuserer nemlig på "praktiske, ideologiske og etiske perspektiver i den 

offentlige diskurs i en tid præget af eksplosiv udvikling i informationsstrømmen og 

kommunikationsmedier", og har som sitt uttalte formål å "opdyrke interessefællesskaber 

mellem retorik og andre fagdiscipliner med fokus på teoretisk og normativ refleksion over den 

offentlige diskurs"5. 

Dette betyr dessuten to ting: På den ene siden betyr det at den nevnte interessen for offentlige 

ytringer og flerfaglighet også ligger til grunn for denne oppgaven, og på den andre siden betyr 

det at den normative retorikkvitenskapen som skal bli drøftet, nettopp er den type 

retorikkvitenskap som faller innenfor nettverket Retorisk medborgerskaps område og fokus. 

Det kan kanskje synes merkelig at jeg plasserer meg selv i den retorikkfaglige posisjonen som 

her skal diskuteres, men som Kjeldsen (2001) skriver om teoretiske refleksjoner over egen 

                                                 
4 Begrepet "forskningsopplegg" er hentet fra Kalleberg (1996). 
5 Hentet fra forskernettverkets nettsider: http://retoriskmedborgerskab.mef.ku.dk/ (lesedato: 03.04.12) 

http://retoriskmedborgerskab.mef.ku.dk/
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vitenskapelig praksis: "sådanne tanker er, og bør være, en integreret del af enhver videnskabs 

selverkendelse og faglige indhold. Det har da også været tilfældet inden for den retoriske 

tradition siden antikken" (s. 28) Dette synet slutter jeg meg herved til. 

 

Når jeg sier jeg skal "drøfte" den empiriske og normative retorikkvitenskapen, betyr også 

dette to ting: For det første vil jeg med utgangspunkt i relevante retorikkfaglige tekster 

forsøke å skissere hva en normativ retorikkvitenskap egentlig innebærer i den relevante 

faglige konteksten, og for det andre vil jeg, basert på det jeg i en slik innledende skisse 

kommer frem til, forsøke å altså tenke denne normative og empiriske retorikkvitenskapen 

"videre" i dialog med de to andre nevnte teoretiske perspektivene; sosiotekstologien og 

Habermas' kommunikasjonsteoretiske demokrati- og samfunnsforståelse. 

En siste viktig avgrensning er å klargjøre hvilken del av den normative retorikkvitenskapen 

som studerer "offentlig diskurs" jeg her skal drøfte. For selv om forskning innen nevnte 

nettverk har en overordnet, felles interesse for offentlige ytringer og retorisk medborgerskap, 

er antallet skandinaviske forskere tilknyttet nettverket relativt stort,6 og følgelig mengden av 

tilnærminger, teorier, og studieobjekter tilsvarende – "offentlig diskurs" kan være så mangt. 

For å snevre inn fokuset, har jeg derfor i første omgang valgt en tematisk avgrensning, med 

den konsekvens at vi også avgrenser oss geografisk: Oppgaven vil først og fremst ta for seg 

retorikkvitenskap som har offentlig debatt som sitt studieobjekt, eller heller: politisk retorikk, 

forstått som det Jørgensen (2009b) kaller "politisk tale" og "deliberativ retorikk". Dette fordi, 

som Jørgensen sier:  

Selv om retorikkens domene gennem tiderne er utvidet med mange andre slags tekster 

end de tre klassiske talegenrer[7],indtager den politiske tale og deliberativ retorik i det 

hele taget en væsentlig plassering i faget af særlig stor interesse og aktualitet for 

samfundet (Jørgensen 2009b:21). 

Den geografiske avgrensningen følger så av at politisk argumentasjon og offentlig debatt har 

vært et dominerende forskningsfelt i det danske, nærmere bestemt Københavnske 

retorikkmiljøet i flere år. Faktisk er "Offentlig debat i det danske samfund" for tiden et eget 

satsningsområde for Afdeling for retorik ved København unversitet, og forskere fra dette 

                                                 
6 En liste over deltakere finnes her: http://retoriskmedborgerskab.mef.ku.dk/deltagere/ (lesedato: 03.04.12) 
7 Dvs. den deliberative (politiske), forensiske (juridiske) og epideiktiske (oppvisnings-/feirende) tale (Aristoteles 
2006). 

http://retoriskmedborgerskab.mef.ku.dk/deltagere/


6 
 

miljøet har publisert, og publiserer stadig, arbeider knyttet til temaet. Nylig8 kom for 

eksempel tidsskriftet Rhetorica Scandinavica – det kanskje viktigste faglige fora for 

retorikkfaget i Skandinavia – ut med et temanummer nettopp om retorikk og offentlighet, med 

en egen seksjon om offentlig debatt, skrevet av forskere ved København Universitet. I 2011 

kom dessuten Christian Kock med boka De svarer ikke. Fordummende uskikke i den politiske 

debat (Kock 2011a), for å nevne et par eksempler. Tatt i betraktning det Københavnske 

retorikkmiljøets betydningsfulle posisjon og rolle i utviklingen av faget (Kjeldsen og Grue 

2011a), vil derfor dette avgrensede fokuset likevel kunne si oss noe om en viktig del av 

skandinavisk retorikkvitenskap. Dessuten: på nettsidene for forskernettverket Retorisk 

medborgerskap, kan man nå lese at "[s]atsningsområdet Offentlig debat er p.t. 

sammenfaldende med netværket Retorisk medborgerskab",9 så selv om vi har snevret oss inn, 

vil dette overordnede perspektivet likevel være relevant og viktig.  

For ikke å bruke unødig mye plass på å stadig presisere at jeg snakker om denne spesifikke 

delen av skandinavisk retorikkvitenskap,vil jeg i det følgende bruke generelle uttrykk som 

'empirisk og normativ retorikkvitenskap', 'normativ retorikkvitenskap', 'skandinavisk 

retorikkvitenskap' og lignende, selv om jeg altså med dette rereferer til et avgrenset felt 

innenfor retorikkvitenskapen. Forhåpentlig skaper ikke dette for mye forvirring. 

Til sist her også en øvrig presisering av bruken av uttrykkene 'retorikk', 'retorikkvitenskap' og 

'retorikkfag': Jeg vil i oppgaven forsøke å konsekvent bruke termene  'retorikkvitenskap' eller 

'retorikkfag', som jeg anser som ekvivalente, når jeg snakker om retorikken som vitenskapelig 

disiplin og praksis. Noen ganger vil jeg også kunne bruke bare 'retorikk' for å betegne det 

samme, men da utelukkende i sammenhenger som: "retorikken som normativ disiplin", eller 

"retorikken som fagfelt", osv. Utover dette vil 'retorikk', i den grad ordet brukes, bli anvendt 

på omtrent samme måte som i ikke-faglige sammenhenger, altså for å betegne "(intensjonell) 

språkbruk", eller "språk/uttrykksmåte", som i følgende eksempler: "Når det i valgkampen en 

sjelden gang snakkes om miljø og bistand er det ofte svært overfladisk, med en forenklet 

retorikk"10, og "Bistandstilhengernes retorikk maner derved frem et bilde av bistanden som 

velgjørenhet",11 og lignende. I sitater vil det likevel kunne være slik at termen "retorikk" blir 

brukt også som beskrivelse av faget, men det vil da komme mer eller mindre tydelig frem hva 

som menes. 

                                                 
8 Det vil si: nylig i mars 2012; Rhetorica Scandinavica nr. 59, 2011 
9 http://retoriskmedborgerskab.mef.ku.dk/ (Lesedato 04.04.12) 
10 "Tør vi bry oss?", debattinnlegg av Øyvind Aadland, i Aftenposten morgen 17.08.2009 
11 "Misforstått bistand", debattinnlegg av Jens Saugstad, i Aftenposten morgen 06.09.2009 

http://retoriskmedborgerskab.mef.ku.dk/


7 
 

1.3 Den problematiske normativiteten? 

Men hvorfor skal nå egentlig retorikkvitenskapen som normativ disiplin drøftes? Hva er de 

nevnte "problematiske aspektene" ved retorikkvitenskapens kvalitetsnormer og normativitet? 

– I boka Scandinavian studies in rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010 (Kjeldsen og 

Grue 2011b), som er en samling av tidligere publiserte og nå oversatte artikler "selected in 

order to represent the content and scope of Rhetorica Scandinavica as accurately as possible" 

(s. 24), presenteres flere viktige bidrag til diskusjonen om retorikkfagets identitet, også når det 

gjelder det normative. Av de som har kritisert og diskutert Kock's tanke om en "empirisk og 

normativ retorikvidenskab", skal vi her konsentrere oss om særlig to artikler som er 

interessante for vår del, om enn av ulike grunner. Den ene artikkelen er skrevet av Jens 

Kjeldsen, den andre av den nevnte Kjell Lars Berge. Artiklene inngår begge i bokas første del, 

"Theory – establishing the field", sammen med tre artikler av henholdsvis Christian Kock, 

Jørgen Fafner og José Louis Ramírez. 

1.3.1 Kjeldsen og tråden fra Fafner og Kock 

Kjeldsens artikkel  "Scandinavian research in rhetoric" (2011) ble første gang utgitt på dansk i 

Rhetorica Scandinavica nr. 20.12 I artikkelen plukker Kjeldsen opp tråden etter Fafners og 

Kocks artikler, "Retorikkens brændpunkt" (Fafner 1997)13 og den allerede siterte 

"Retorikkens identitet" (Kock 1997),14 som som kan sies å ha blitt "kanoniske" i det 

skandinaviske retorikkmiljøet. Begge "may be read as first calls for a programmatic 

discussion about the status of rhetoric in Scandinavia"(Kjeldsen og Grue 2011a: 14), og er 

altså også presentert og oversatt i boka Scandinavian studies in rhetoric. Kjeldsen skriver at 

han, nettopp med utgangspunkt i Fafner og Kocks artikler, ønsker å ta diskusjonen om 

retorikken som fag og vitenskap videre. Han spør: "Hvilken retorikforskning får vi – eller får 

vi ikke – hvis vi tager [disse] teksterne på ordet?" (Kjeldsen 2001:20). Gitt temaet for denne 

oppgaven, skal vi her konsentrere oss om Kjeldsens kritikk av Kock: 

Det faglige perspektivet i Kjeldsens artikkel er medievitenskapelig, og Kjeldsen argumenterer 

for at om man tar Kocks syn på hva retorikkvitenskap er og bør være på ordet, så utelukkes 

for det første flere av de retorikkfaglige tekstene som er en del av retorikkvitenskapens 

historie, og for det andre en hel del retoriske ytringer som studieobjekt. Hovedpoenget i hans 
                                                 
12 Ettersom den engelske artikkelen, med unntak av et forklarende forord, er en nærmest ordrett oversettelse av 
den danske, vil jeg i det følgende henvise til og sitere fra den danske, selv om den engelske er nyere. 
13 Som vel å merke første gang ble utgitt i Berges (1988) Vad är retorik? Fyra föredrag från en seminarieserie. 
14 Som i Kjeldsen og Grue (2011b) har titlene ”The focal point of rhetoric” (Berge 1994) og ”The Identity of 
Rhetoric” (Kock 2011b). 
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artikkel er, kort sagt, at retorikkvitenskapen må ta innover seg at offentligheten i dag er noe 

ganske annet enn den offentligheten som tidligere tiders ytringer ble kommunisert i; 

"mediernes institutionelle karakter, deres funktioner, deres appelmåder og endelig deres 

retoriske ytringer er fundamentalt forandret" (s. 20). 15 Ifølge Kjeldsen tar ikke Kock nok 

hensyn til denne nye medievirkeligheten, karakterisert av "flerstemmighet, flow, bricolage og 

mosaik" (s. 18-20), hvor konkrete ytringer og deres "totale situasjonskontekst" ikke 

nødvendigvis er så lett identifiserbare som Kocks forståelse av retorikkfaget impliserer. I 

tillegg mener Kjeldsen at kravet om empiri gjør at teoretiske diskusjoner om faget ikke da blir 

sett på som en del av faget selv. Det er altså ikke det normative som er Kjeldsens hovedtema, 

men likevel er det to ting som gjør artikkelen relevant for vår del: Det Kjeldsen skriver om 

Kocks forståelse av retorikken som en normativ vitenskap, og det han skriver om 

retorikkvitenskapens endrings- og tilpasningsmuligheter. Det siste kommer vi tilbake til om 

litt, det normative skal vi her se nærmere på: 

Spørgsmålet om normativitet, hensigt og kvalitet er uden den mindste tvivl helt 

centralt i den retoriske tradition og historie. De er nødvendige i retorikken som en 

videnskab, men de er næppe tilstrækkelige til at definere retorikken som en 

selvstændig videnskab. Hvordan skal retorikken eksempelvis bestemme disse 

kvalitetskriterier, hvor skal kriterierne og normativiteten hentes fra? Og hvordan 

bestemmer den retoriske forsker i hvert enkelt forskningsprojekt hvilken hensigt der 

skal vurderes ud fra? (Kjeldsen 2001: 26). 

Som vi ser, stiller Kjeldsen noen av de spørsmålene som Villadsen (2011) stiller ti år etter – 

og som vi stiller her. Men som Villadsen gir heller ikke Kjeldsen noe egentlig svar. Når det 

gjelder kvalitetskriteriene, peker Kjeldsen på at det finnes en mulighet for å hente slike 

kriterier fra andre fagfelt –"For eksempel fra filosofi, logik, æstetik, samfundsvidenskab og 

politik, sociologi, psykologi", eller man kan finne kriteriene innenfor den retoriske tradisjonen 

selv. Men, sier Kjeldsen, 

–  de er imidlertid ofte filosofisk bestemt. Uanset hvilken vej der vælges, kan 

kvalitetskriterierne ikke bestemmes empirisk. De nås kun ad spekulativ, filosofisk vej. 

Med mindre man da vælger at betragte retorikken som en effektivtetsvidenskab, en 

teknologisk retorik der har som mål at finde ud af hvor mange personer en bestemt 

ytring faktisk overbeviser (Kjeldsen 2001:26). 

                                                 
15 Synspunkter han for øvrig også har fremmet i Kjeldsen (2008) og (2006, kap.3) 
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Som vi skal se, er den skandinaviske retorikkvitenskapen vi her skal drøfte slett ingen 

"teknologisk retorik" som setter likhetstegn mellom kvalitet og effektivitet, men dermed er 

altså retorikkvitenskapens normativitet og kvalitetsnormer, ifølge Kjeldsen, et resultat av 

filosofiske spekulasjoner, uten empirisk forankring. Vi skal ta Kjeldsen på noen av hans ord, 

men motsette oss andre. For som vi skal komme nærmere inn på i kapittel 2, er det mange 

grunner til å påstå at retorikkvitenskapens kvalitetsnormer ikke er empirisk bestemt, og at 

både tradisjon og til en viss grad "spekulasjon" ser ut til å være normenes utspring. Men er det 

virkelig sånn at retorikkvitenskapens normative forankring bare er "spekulativ og filosofisk"? 

En som forstår retorikkvitenskapens kvalitetsnormer på et litt annet vis, men likevel ikke ser 

retorikkvitenskapens normative tilgang til ytringer som uproblematisk, er Kjell Lars Berge. 

1.3.2 Berges sosiotekstologiske perspektiv 

I sin artikkel "Rhetoric and the study of text, text norms and text cultures" (2011),16 diskuterer 

Berge retorikkvitenskapen fra et ganske annet perspektiv enn Kjeldsen, nemlig et 

sosiotekstologisk, hvor nettopp det empiriske er av interesse. I kapittel 3 kommer vi nærmere 

inn på sosiotekstologiens forståelse av begreper som "ytring", "tekst", "tekstnorm" og 

"tekstkultur", men jeg vil her kort presentere Berges kritikk av Kocks normative og empiriske 

vitenskap, og si noe om hvorfor sosiotekstologien kan være relevant både for vår og 

retorikkvitenskapens del. 

I sin kommentar til den engelskspråklige utgaven av artikkelen, som altså er gitt ut 13 år etter 

den norske, skriver Berge:  

I do not think rhetoric and rhetoricians have met the theoretical and methodological 

challenges from the new research traditions focussing on communication, language, 

utterances, and texts based in a semiotically oriented theoretical framework (…) My 

standpoint is still that [the socio-textological] approach would be of value in a 

discussion of how rhetoric should be positioned in the semiotic sciences (Berge 2011: 

88) 

Utgangspunktet til Berge er altså retorikkvitenskapens forhold til moderne 

kommunikasjonsforskning, sett fra et sosiotekstologisk ståsted. Grunnleggende i 

                                                 
16 Artikkelen ble første gang utgitt på norsk, i Rhetorica Scandinavica nr. 6/1998, med tittelen "Retorikken og 
tekstologien" (Berge 1998). I motsetning til Kjeldsens artikkel, avviker Berge (2011) litt fra Berge (1998). 
Ettersom den engelskspråklige er sist publisert, og denne altså ikke er helt lik den norske, refererer jeg her til og 
siterer fra den engelske. 
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sosiotekstologien er "a practice-based understanding of text, with emphasis on cultural 

variation in how the texts are composed", og sosiotekstologien stiller spørsmål som: Hva er 

det som gjør at vi forstår visse ytringer som tekster? Hva er det som gjør at vi forstår en 

"tekst" som god eller mindre god? I hvilken grad varierer vurderinger av tekstkvalitet kulturelt 

og individuelt? Hvordan og hvorfor forandrer normer for hvordan tekster skal være formet 

seg? (Berge 2011: 93) – Altså spørsmål om normativitet. 

Og når det gjelder retorikkvitenskapen, forstår Berge denne nettopp som et fag som handler 

om hvordan tekster skal bli formet og vurdert i ulike situasjoner, i en spesifikk kultur. 

Retorikkvitenskapen, skriver Berge, er dermed ofte sammenfallende med "skole-retorikk", i 

den forstand at den med sine tekstmodeller tilbyr ressurser som gjør det mulig for ikke-

sosialiserte medlemmer av en kultur (barn, f.eks.) å tilegne seg kulturens normer for hva som 

"teller som" tekster, altså tekstnormer. Berge refererer så til Christian Kocks nevnte definisjon 

av retorikken som normativ disiplin, og viser til at den moderne retorikkvitenskapen ofte 

bruker denne normativiteten til å legitimere retorikken som fag, noe Berge – med sitt 

sosiotekstologiske perspektiv – finner problematisk: 

The position of what I have called practice oriented sociotextology differs fundamentally 

from this way of school rhetoric understanding of text, by the fact that sociotextology 

amongst other dimensions focus on how such normative assumptions varies, not only in 

situations (which concerns Kock), but also from culture to culture and from individual to 

individual. In a sociotextological approach one is fundamentally sceptical about 

normative positions advocated by Kock, and instead make them objects of study. This 

approach not at all implies that one denies or ignores that what constitutes texts and 

the composition of texts, is normatively based, but that these norms it itself is [sic] 

transformed to an object of study (Berge 2011: 94) 

Han skriver videre at det for eksempel ville vært interessant å undersøke hvilke mer eller mindre 

eksplisitte normer som forutsettes i ulike retorikker og i den retoriske tradisjonen, for deretter å 

forklare hvorfor disse normene – tekstnormene, skriver han eksplisitt – er som de er og ikke 

annerledes (ibid.).  

Mot slutten kommer han inn på "the dialogue with rhetoric", og vi skal ikke her gjengi hele hans 

argumentasjon, ettersom Berges dialog er mellom moderne kommunikasjonsvitenskaper og 

retorikkvitenskapen, men hans syn på retorikkfaget er likevel relevant: 
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Rhetoric represents and proposes specific text norms developed and refined in not all text 

cultures, but some very prominent one.  

In my opinion Rhetoric is a text tradition anchored in a democratic understanding of 

human beings and their unique semiotic resources, especially language. The 

rhetorical epistemology implies a trust in human judgement. Rhetoric in this way 

prefers a specific ideological interpretation and understanding of human beings, 

human nature and culture. This high esteem of human judgement entails the idea – 

very typical of rhetoric – that all human beings human beings have access to a 

capacity to use this judgement in a relevant and qualified way in different settings in a 

democratic society (Berge 2011, s. 103f.). 

Denne "kapasiteten", skriver Berge er ikke en "kompetanse", men en potensiell ressurs alle 

mennesker innehar. Skal ressursen kunne brukes, må imidlertid visse retter og institusjoner 

etableres, som ytringsfrihet og en offentlighet hvor offentlig mening kan formidles gjennom 

kulturelt aksepterte ytringer – tekster. Ettersom vår mulighet til å bruke dømmekraften er en 

potensiell ressurs, må "retorisk kompetanse" kultiveres, og dette må ifølge Berge skje nettopp i 

skolen, hvor barn og unge kan "develop this capacity for rhetorical behaviour in accordance with 

the established and consensual text norms of the society" (ibid.: 104). Han skriver til slutt at et 

slikt syn på retorikkfaget, gjør at retorikkvitenskapen bør utvikles til en slags metateori om 

hvordan semiotiske ressurser blir brukt, kan brukes, og bør bli brukt i samfunnet (ibid.). 

Vi skal ikke kommentere Berges syn her, men for vår del er det også hos Berge særlig to ting som 

er interessante, og som vi senere skal komme tilbake til: For det første, hans forståelse av 

retorikken som et fag som representerer spesifikke tekstnormer knyttet til visse sosiale felter i 

samfunnet, og for det andre – som en følge av dette – hans deltakerorientering: Tekstnormer er, 

som vi skal se, mer eller mindre intersubjektivt delte normer i spesifikke kulturelle fellesskap, og 

må følgelig studeres og forstås i tilknytning til dette fellesskapet. 

1.3.3 Problematisk, men ikke håpløst? 

Grunnen til at vi her har trukket inn Kjeldsens og Berges bidrag, er at de, i tillegg til at de 

kritiserer den retorikkfaglige posisjonen også vi skal ta utgangspunkt i, kommer med forslag 

til alternative måter å forstå retorikkvitenskapen på, som kan være fruktbare også i vår 

diskusjon. Når det gjelder selve hovedargumentasjonen hos Kjeldsen – om retoriske 

omstendigheter i moderne mediesamfunn – er denne mindre interessant for oss. Men det som 

er interessant, i tillegg til Kjeldsens problematiseringer av det normative, er Kjeldsens mer 
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konstruktive bud på hvordan man bør forstå retorikken som vitenskap på et mer overordnet 

nivå: 

Retorikken er selv et artefakt, godt nok et temmelig kompliceret artefakt, men dog 

stadig et artefakt. Den er en konstruktion som skal bruges til bestemte formål. Som 

historien viser har forskellige tider da også forskellige retorikker – eller 

retorikvidenskaber, om man vil (Kjeldsen 2001: 29). 

 

Han skriver dessuten at måten bestemte vitenskaper brukes til å addressere bestemte spørsmål 

og problemstillinger, henger sammen med den enkelte vitenskapens historiske tradisjon og 

dens begrepsapparat og perspektiver. Men, sier han også, dersom presserende spørsmål ikke 

kan besvares av den relevante vitenskapen, så finnes det tre valgmuligheter: "Man kan søge 

hjælp hos andre videnskaber, man kan søge at gennemføre det nærmest umulige, nemlig at 

skabe en ny videnskab, eller man kan revidere den videnskab som i udgangspunktet så ud til 

at være mangelfuld eller problematisk" (Kjeldsen 2001: 28).  

 

Presserende spørsmål i våre dager er for eksempel spørsmål knyttet til kvaliteten på offentlige 

ytringer og retorikkens rolle i demokratiet – spørsmål det er naturlig at retorikkvitenskapen 

beskjeftiger seg med, gitt dens historiske tradisjon, begrepsapparat og perspektiver (disse 

kommer vi om litt tilbake til). Nå er det ikke slik at retorikkvitenskapen ikke i det hele tatt 

besvarer slike spørsmål, for det finnes mange gode eksempler på at den tvert imot gjør 

akkurat det. – Men gjør den det tilstrekkelig, gitt demokratiet vi lever i? Og kan 

retorikkvitenskapen også komme med gode svar på (egne) presserende spørsmål om 

kvalitetsnormer og normativitet? I denne oppgaven skal jeg argumentere for at 

retorikkvitenskapen når slike spørsmål skal besvares både kan ha godt av å søke hjelp hos 

andre vitenskaper – noe den allerede til en viss grad gjør – og, som en følge av dette, kan ha 

godt av om ikke en revisjon så i det minste en perspektivutvidelse. (Det som ifølge Kjeldsen 

er nærmest umulig, holder vi oss altså unna.)  

 

Berge blir dermed relevant på et annet nivå enn Kjeldsen, fordi jeg her vil bruke 

sosiotekstologien nettopp til en "perspektivutvidelse". Som vi så har Berge allerede "tenkt 

retorikkvitenskapen videre", og vi skal langt på vei følge hans tankegang, men vi skal også 

problematisere noen av hans poenger. For kan den moderne retorikkvitenskapen, med sitt mål 

om flerfaglighet, egentlig forstås som en tekstkultur? Kanskje. Uansett kan sosiotekstologiens 
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perspektiver på tekst og tekstkulturer være nyttige for vår del. Men som jeg etter hvert skal 

argumentere for, kan retorikkvitenskapens normativitet også forstås på på et annet nivå enn 

tekstnivå, men det krever et sosiologisk perspektiv. 

 

1.4 Om teoretiske drøftinger, normer og normativitet 

Hittil har jeg uproblematiserende hevdet at "dette er en teoretisk oppgave", men hva ligger 

egentlig i dette? – "Teori" kan defineres som "et system af læresætninger (eller antagelser) 

inden for et fagområde som kan beskrive, forklare og forudsige fagets fænomener, og som 

danner forståelses-ramme(r) for faget" (Rienecker og Stray Jørgensen 2000, sitert i Villadsen 

2002:12), eller, som det greske ordet theoria betyr: "betraktning", "en titt på".17 Teori er altså 

noe man ser med. En "teoretisk oppgave" i retorikkvitenskapelig sammenheng, blir følgelig 

en oppgave hvor man diskuterer retorikkvitenskapens betraktningsmåter og 

forståelsesrammer, altså læresetninger og antagelser som kan beskrive, forklare og forutsi 

fagets fenomener, jf. over. Et viktig skille er imidlertid skillet mellom "teoretisk diskusjon" og 

"vitenskapsteoretisk diskusjon", hvor sistnevnte da, i tilfellet med retorikkvitenskap, 

innebærer å diskutere retorikkvitenskapen som vitenskap; hva som skal "gjelde" som 

retorikkvitenskapelig praksis og kunnskapsproduksjon.18 I tillegg kan man snakke om 

"metateoretiske" diskusjoner, hvor man diskuterer teori teoretisk – uten at det nødvendigvis er 

i et vitenskapsteoretisk perspektiv. 

Over hevdet jeg at retorikkvitenskapens normativitet er interessant på flere nivåer. På ett nivå 

er det interessant å diskutere retorikkvitenskapen nettopp som normativ (og empirisk) 

vitenskap og hva dette innebærer, på et annet nivå er det interessant å diskutere 

retorikkvitenskapens egne teoretiske tekster om sine kvalitetsnormer og sin normativitet, og 

på et tredje nivå er det interessant å diskutere selve de kvalitetsnormene retorikkvitenskapen 

mer eller mindre eksplisitt henviser til som standarder konkrete ytringer skal vurderes etter. 

Disse nivåene er selvsagt nært knyttet sammen, men som "studieobjekter" er de altså likevel 
                                                 
17 Definisjonen er hentet fra den engelskspråklige Online Etymology Dictionary: 
http://www.etymonline.com/index.php?term=theory&allowed_in_frame=0 (lesedato: 22.01.12). 
18 Et annet viktig skille er dessuten skillet mellom retorikkfagets vitenskapsteori og retorikk(vitenskap) som 
vitenskapsteori, altså det å betrakte retorikkvitenskapen som en slags "metavitenskap", hvor man ved å bruke 
retorikkvitenskapens forståelsesrammer forstår vitenskap generelt som doxologisk  (Jf. Rosengren 2003). Dette 
vil ikke bli tematisert i denne oppgaven. Feltet vitenskapsretorikk er heller ikke relevant i vår sammenheng, 
ettersom jeg i denne oppgaven ikke analyserer vitenskapelige tekster som retoriske ytringer i deres "totale 
situasjonskontekst" , men heller bruker vitenskapelige tekster som utgangspunkt for diskusjon. Dette innebærer 
riktignok å fortolke vitenskapelige tekster, og fortolkning er jo en av retorikkvitenskapens viktigste metoder, 
men fortolkning utgjør likevel bare ett stadium i f.eks. en retorisk kritikk (Villadsen 2002). Se for øvrig kap. 1.5 i 
herværende oppgave.  

http://www.etymonline.com/index.php?term=theory&allowed_in_frame=0


14 
 

av litt ulik art, der det første nivået impliserer en vitenskapsteoretisk diskusjon, mens det 

andre nivået en metateoretisk, og det tredje en teoretisk. Dette kan sies å være både en 

teoretisk, metateoretisk og vitenskapsteoretisk oppgave, men med vekten på det 

metateoretiske nivået.  

1.5 En kommentar om materiale og metode 

Kjeldsen skriver i Retorikk i vår tid (2006) at det i våre dager er "mye som kalles 

retorikk[vitenskap], uten å være det; og mye som ikke kalles retorikk[vitenskap], som likevel 

er det" (s. 23). Avgrensingen gjort i kapittel 1.2 har imidlertid gjort det klart at denne 

oppgavens materiale er retorikkvitenskap som både er retorikkvitenskap og som kaller seg 

det. Når jeg har valgt ut de retorikkfaglige tekstene som her skal diskuteres, har jeg derfor i 

første omgang tatt utgangspunkt i artikler og faglige debatter i det nevnte tidsskriftet 

Rhetorica Scandinavica. Alle utgitte nummer av tidsskriftet, fra nr. 1 i 1997 til nr. 59 i mars 

2012, er gjennomgått. Dette betyr likevel ikke at jeg utelukkende bruker artikler herfra, men 

at jeg har brukt tidsskriftet nettopp som et utgangspunkt for å finne relevante tekster. Ett 

eksempel er Christian Kock og hans artikler "Kynismesyndromet" (2009b) og "Fornuftig 

uenighed" (2008a), hvor jeg ved hjelp av disse og andre artikler om samme tema, har funnet 

veien til flere arbeider av Kock. Et annet eksempel er de to artiklene, "Indirekte 

kommunikativ konstituering" og "Sagt i situationen" av Sine Nørholm Just (2002, 2005), som 

begge tar for seg temaer som Just har skrevet mer utdypende om andre steder (se f.eks. Just 

2004). Flere eksempler kunne ha blitt nevnt, men poenget skulle være klart nok. I tillegg har 

jeg i arbeidet med å få grep om den skandinaviske retorikkvitenskapen også brukt 

retorikkfaglige innføringsbøker, som Kjeldsens nevnte Retorikk i vår tid (2006), Jørgensen og 

Villadsens Retorik. Teori og praksis (2009), og Roer og Klujeffs Retorikkens aktualitet 

(2009). 

Som delkapitteloverskriften over lover, skal jeg også her kort si noe om metode, selv om det 

kan virke noe merkelig i en teoretisk oppgave. Men også i teoretiske oppgaver har man et 

materiale man skal studere, nemlig vitenskapelige tekster, altså et foreliggende kvalitativt 

materiale. I vårt tilfelle skal dette materialet dessuten også studeres kvalitativt, da det å forstå 

teoretiske tekster innebærer å fortolke disse tekstene. I og med at vi her i tillegg vil forsøke å 

lese de teoretiske tekstene i dialog med tekster fra andre fagdisipliner, for slik å kunne drøfte 

de opprinnelige tekstene "videre", kan vi kanskje si at metoden til en viss grad er hva Jürgen 

Habermas ville kalle rekonstruksjon, det vil si: "taking a theory apart and putting it back 
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together again in a new form in order to attain more fully the goal it has set for itself" 

(Habermas 1995:95, sitert i Pedersen 2011).19 

1.6 Fremgangsmåte og forskningsspørsmål 

Det jeg over har skrevet både om nytten av andre teoretiske perspektiver i 

retorikkvitenskapen, og om metode, får den konsekvens at fremgangsmåten i denne oppgaven 

er å sammenstille teorier/teoretikere, for å kunne oppnå det vi med sosiologen Gunnar 

Aakvaag kanskje kan kalle både "negative" og "positive" innsikter. Negative (ev. "kritiske") 

innsikter er det vi får når vi oppdager mangler og svakheter ved én teori eller teoretiker 

sammenlignet med en annen. Positive (ev. "konstruktive") innsikter vinner vi når vi slår 

sammen innsikter fra to eller flere teorier og teoretikere på en måte som gjør at vi kan utvikle 

bedre teori eller forståelse (Aakvaag 2009a: 36),20 som i retorikkvitenskapens tilfelle også kan 

føre til nye typer empiriske undersøkelser. Som sagt er det på den ene siden sosiotekstologien, 

og på den andre siden Habermas' demokratiteori som er de teoretiske perspektivene vi her 

skal forstå og sammenstille retorikkvitenskapen med. Men en sammenstilling krever at vi vet 

noe om det som sammenstilles. Dette betyr at en ganske stor del av oppgaven vil bestå av å 

for det første gjøre rede for hva den normative og empiriske retorikkvitenskapen faktisk 

innebærer, inkludert hvilke kvalitetskriterier denne bruker i vurderinger av ytringer og 

hvordan både kvalitetskriteriene og retorikkvitenskapen som normativt fag generelt 

begrunnes. For det andre må også sosiotekstologien og Habermas' demokratiteori gjøres rede 

for, før kritiske og konstruktive innsikter presenteres. – Skal man ta ambisjonen om 

flerfaglighet på alvor, må også de fagdisiplinene man ønsker å gå i dialog med tas på alvor. 

 

Selv om en teoretisk oppgave som denne ikke tar utgangspunkt i forskningsspørsmål i 

egentlig forstand, er det likevel mulig å si at oppgaven drøfter retorikkvitenskapen som 

empirisk og normativt fag ved å forsøke å besvare følgende spørsmål: 

 

                                                 
19 Rekonstruksjon som metode forstått som lesestrategi, må ikke blandes sammen med Habermas' andre bruk av  
rekonstruksjon som metode: "In addition to reconstruction as a reading strategy, Habermas is also using the 
term reconstructive to 'describe theories that seek to explain the implicitly assumed normative contents of 
empirically established practices' (Habermas 2011:291)" (Pedersen 2011:16). Habermas har for øvrig også 
brukt uttrykket "rasjonell rekonstruksjon". Vi kommer tilbake til denne andre formen for rekonstruksjon i kap.  
4.3.2. 
20 Dette er riktignok tatt litt ut av sin kontekst. Aakvaag opererer også med flere typer innsikter, og dette er 
hentet fra en større del i hans avhandling (Aakvaag 2009), hvor han gjør rede for det han kaller "faghistorisk 
rekonstruksjon med systematiske intensjoner" – som er en metode som i stor grad tilsvarer Habermas' 
rekonstruksjon,  jf. kap. 1.5n. 



16 
 

a) Hva innebærer egentlig den normative og empiriske retorikkvitenskapen? – Hvilke 

kvalitetskriterier vurderer de sine studieobjekter etter, og hvordan begrunnes disse 

kvalitetskriteriene? 

b) Hvilken type normer er retorikkvitenskapens kvalitetsnormer? Kan de, som Berge 

mener, forstås som tekstnormer som kan studeres empirisk, eller må de forstås på 

annet vis? 

c) Hvordan kan retorikkvitenskapen legitimere sine normer og seg selv som normativt 

fag på andre måter enn, med Kjeldsens ord: "ad spekulativ filosofisk vej?" 

d) Hva kan en normativ og empirisk retorikkvitenskap innebære – også for konkrete 

forskningsopplegg – om man tar på alvor den moderne, skandinaviske 

retorikkvitenskapens ambisjon om å oppdyrke interessefellesskaper med andre 

fagdisipliner, i vårt tilfelle sosiotekstologi og sosiologi/sosialfilosofi? 

De fire spørsmålene besvares ikke ett og ett, men blir til sammen besvart i den 

sammenhengende argumentasjonen som oppgaven utgjør, selv om noen av spørsmålene 

delvis bygger på andre spørsmål. 

1.7 Oppgavens struktur 

Etter dette innledende kapittelet, vil jeg i kapittel 2 først presentere en mer generell 

retorikkfaglig kontekst, før jeg går nærmere inn på den empiriske og normative 

retorikkvitenskapen. Her tar jeg for meg begrepet "retorisk medborgerskap" og 

retorikkvitenskapens demokratiforståelse, samt retorikkvitenskapens kvalitetsnormer og de 

begrunnelsene retorikere gir for sine normer. I kapittel 3 gjør jeg så kort rede for 

sosiotekstologien, både slik Kjell Lars Berge presenterer den i sitt verk "Tekstnormers 

diakroni", og Jonas Bakkens videreutvikling av teorien til en retorisk tekstnormteori. Mot 

slutten av dette kapittelet forsøker jeg å forstå, eller i det minste reflektere over 

retorikkvitenskapens normer i et sosiotekstologisk perspektiv, før jeg gjennom å vise til  

Gunnar Aakvaags offentlighetsforståelse skifter til et sosiologisk perspektiv. Kapittel 4 starter 

så med en redegjørelse for hvorfor retorikere mener Habermas er delvis "inkompatibel" med 

retorikkvitenskapen, før jeg presenterer en hypotese om at dette synet har sitt utspring i en 

feillesing av Habermas' demokratiteori. Etter å ha gjort rede for Habermas' faglige kontekst, 

og hans vitenskapsteoretiske og metodologiske posisjon, viser jeg hvordan en sosiologisk 

lesning av Habermas avdekker større likheter mellom retorikkvitenskapen og Habermas enn 
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retorikere påstår. I siste kapittel, kapittel 5, forsøker jeg å si noe om hvordan sosiotekstologien 

og Habermas' demokratiteori kan bidra til både nye forståelsesrammer og nye typer 

forskningsopplegg i retorikkvitenskapen, i tråd med ideen om "retorisk medborgerskap". 

Oppgavens struktur kan altså sies å være tredelt: Kapitlene 1 og 2 utgjør en innledende og 

tilbakeskuende del, kapittel 3 og 4 en drøftende og "dialogisk" del, og kapittel 5 en mer 

fremadskuende del.  
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2 Hva innebærer en empirisk og normativ retorikkvitenskap? 

Skandinavisk, eller dansk, retorikkvitenskap har ikke oppstått i et vakuum, selv om den har 

fått en særegen form, og som sagt er også enhver vitenskaps tradisjon  med på å avgjøre 

hvordan denne vitenskapen adresserer bestemte spørsmål og problemstillinger. Det vil derfor 

være nyttig å bruke noen delkapitler på å plassere den normative retorikkvitenskapen vi her 

skal drøfte inn i litt en større faghistorisk sammenheng. Første del av dette kapitlet vil derfor 

gjøre et svært eklektisk retorikkfaghistorisk sveip, hvor det kort vil bli skissert hvordan ulike 

normative perspektiver (i vid forstand) har vært virksomme i retorikkvitenskapen også i 

tidligere tider og på andre steder. Vi vil først og fremst gjøre greie for visse deler av den 

klassiske retoriske tradisjonen, fordi denne fremdeles er en viktig referanse også i moderne 

retorikkvitenskap. I tillegg vil nyere, toneangivende retorikkfaglige retninger kort trekkes inn. 

Etter at en faghistorisk forståelsesramme er presentert, vil vi så gå nærmere inn på den delen 

av skandinavisk retorikkvitenskap vi skal konsentrere oss om. 

2.1 Allerede disse gamle grekerne 

I det første kapittelet i sin bok Rhetoric in the European tradition viser Conley (1994) 

hvordan retorikken vokste frem som fag og praksis som svar på konkrete samfunnsmessige og 

kulturelle forhold, knyttet til "the tensions between privilege and correctness, right and might, 

power and persuasion, and persuasion and ignorance" i gresk og romersk sosialt og politisk 

liv (s. 3). Disse spenningene, skriver Conley, var det som lå bak de ulike redegjørelsene for og 

refleksjonene rundt retorikk i antikken, og han identifiserer fire ulike retorikkfaglige 

"responser" på den samfunnsmessige situasjonen. "Responsene" handlet alle om talens og 

talerens rolle i politikken, om kilder og kriterier for autoritet, og i det hele tatt om hva retorisk 

praksis egentlig skulle være og innebære (s. 4). Conley deler responsene inn i fire 

grunnleggende retorikkmodeller/-tradisjoner, basert på enten en "motivistic", "dialectical", 

"controversial" eller "problematic" forståelse av retorikk(faget), før han avslutter kapittelet 

med følgende ord:  

In very broad terms, that is to say, the history of rhetoric may be seen as the story of 

the elaboration and rearticulation through the ages of the four basic models we have 

been able to identify in classical Greek thinking about the nature and function of 

persuasive discourse (s. 23). 
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De fire modellene kan tjene som gode forståelsesrammer også her, fordi de utgjør gode 

referansepunkter for å forstå den moderne retorikkvitenskapen, som – skal det vise seg – er 

seg sin antikke tradisjon bevisst på flere måter. Jeg vil derfor starte med å beskrive disse 

modellene, før jeg også sier litt om de gamle retorikernes syn på retorikkens og retorikkfagets 

rolle i samfunnet. 

2.1.1 Fire grunnleggende retorikkmodeller 

Conley skiller først og fremst mellom to sofistiske forståelser av retorikk som praksis og fag, 

nemlig den "gorgianske" og den "protagorianske"21 modellen, som han mener er avgjørende 

for å forstå de retorikkfaglige posisjonene som Platon, Aristoteles, Isokrates og senere Cicero 

utvikler (Conley 1994: 6). Den gorgianske retorikken, altså den retorikkfaglige tradisjonen 

etter Gorgias, karakteriseres av en "motivistisk" (motivistic) forståelse av retorikk. Dette 

innebærer å forstå retorisk praksis som det å påvirke et publikum, ved hjelp av, som Conley 

skriver: a process that resembles modern behavioral conditioning by stimulus and response 

(s. 23). Fokuset er på taleren og dennes intensjon, samt på den effekten talen og taleren har på 

publikum (s. 6). Relasjonen mellom taler og publikum forstås asymmetrisk, og man kunne 

kanskje si at denne motivistiske tradisjonen er sammenfallende med den såkalte rørmodellen 

for kommunikasjon (se f.eks. Berge 1994). Tradisjonen etter Protagoras, derimot, 

kjennetegnes av et mer "dialogisk"22 syn på retorisk praksis, hvor man tar utgangspunkt i at en 

sak alltid har flere sider og belyser temaet gjennom en "pro et contra"-tilnærming. Conley 

kaller derfor denne retorikkmodellen controversial.23  I motsetning til Gorgias' "unilaterale" 

retorikksyn, kan altså Protagoras sies å ha en "bilateral" forståelse av hva retorisk 

kommunikasjon dreier seg om (Sigrell 2007). 

Men forskjeller til tross: sofistene hadde likevel en felles oppfatning av forholdet mellom 

språk og verden, og dermed om sannhet og retorisk praksis som flere – særlig visse filosofer – 

fant problematisk, også etisk sett. For for sofistene var jo nemlig "mennesket alle tings mål", 

som Protagoras formulerte det. Dette er blitt forstått som å representere et relativistisk syn på 

sannhet –  en sosialkonstruktivisme forut for si tid, kunne man kanskje si, noe Gorgias' 

velkjente og mye siterte utsagn understreker i enda større grad: "Ingenting er. Hvis noe var, 

ville vi ikke kunne vite det. Hvis vi visste det, ville vi ikke kunne meddele det" (sitert i 

                                                 
21 “Gorgianic” og “Protagorean”, med Conleys (1994) ord. 
22 Uten at "dialogisk" nødvendigvis betyr at det dreier seg om en dialogisk kommunikasjonsmodell (Berge 1994) 
som sådan, ettersom det her heller kan sies å være snakk om en dialogisk kommunikativ praksis. 
23 Vanskelig å finne et godt norsk ord som dekker det samme, "kontroversiell" blir ikke helt korrekt i denne 
sammenhengen. 
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Andersen 1997: 164). Med sin skeptisistiske og relativistiske holdning avviste sofistene alle 

absolutte sannheter, og hevdet i stedet at sannhet kun finnes for det enkelte menneske på det 

enkelte tidspunkt. Konsekvensen av et slikt syn er likevel ikke nødvendigvis total anomi, altså 

at ingen normer gjelder og at samfunnet dermed er en umulighet, men at det som er sant er det 

vi blir enige om at er sant, eller klarer å overbevise hverandre om at er sant. Sannhet for 

sofistene er altså delt doxa, det vil si delte kulturelle forestillinger,24 og denne doxaen 

bestemmes ut fra erfaring, ikke ut fra evige, absolutte verdier utenfor mennesket selv 

(Kjeldsen 2006: 28). Dette innebærer like fullt en verdirelativisme som flere altså hadde 

vanskelig for å godta. 

En ganske annen "respons" på den retoriske og politiske situasjonen i de gamle grekernes 

samtid, finner vi derfor hos Platon og Aristoteles, som står for de to andre retorikkmodellene 

Conley har identifisert. Den "platonske" modellen, skriver Conley, er "dialektisk" (dialectic), 

"with dialectic being understood as both the means of arriving at the Truth and as the method 

of discovering the means of communicating that truth effectively" (Conley 1994: 23). Denne 

retorikkforståelsen finner Conley uttykt særlig i dialogen Faidros, og som vi vet også fra 

filosofihistorien, er det nettopp evige og absolutte verdier som er sanne for Platon, noe som 

dermed peker mot en ganske annen forståelse av hva retorikken og retorikkfaget kan bidra 

med enn sofistenes syn. Med tanke på at det i moderne retorikkvitenskap stort sett er den mer 

doxiske forståelsen av sannhet og samfunn som regnes som typisk for retorikkfaget, og Platon 

følgelig har hatt mindre innflytelse i denne sammenhengen, kan Platon på mange måter 

regnes mer som anti-retoriker enn retoriker.25 Men også Platon hadde en idé om hva en god 

retoriker burde være, nemlig en "der kender 'sandheden' om sit emne, kan inddele sit stof 

'dialektisk' i kategorier og indretter sin tale efter tilhørernes sjælelige habitus og øyeblikkets 

krav" (Roer 2010: 41). 

En som har hatt innflytelse, og det i høyeste grad – selv om han ikke er sofist – er Aristoteles, 

hvis definisjon av retorikk er flittig brukt og sitert også i dag: "La oss da si at retorikken er 

evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale" (Aristoteles 2006: 27). Det 

kan synes her som om Aristoteles mener retorikkfagets hovedformål er overtalelse, men et 

annet sted skriver han eksplisitt: "Videre er det klart at [retorikkens] oppgave ikke er det å 

                                                 
24 Eller for å definere "doxa" litt bedre: "föreställningar, försanthhållanden, tro på fakta och värderingar inom 
ett visst samhälle, (…) et slags socialt konsensus, inom en större eller mindre grupp, om vad som är och vad som 
bör vara fallet" (Rosengren 2003: 72f.). 
25 Som den kjente amerikanske retorikkprofessoren Michael Leff skriver, med referanse til Faidros: "Plato, of 
course, is no friend of rhetoric, and he presents this view only to refute it" (Leff 2003: 137). 
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overtale, men å se hvilke overtalelsesmuligheter som er aktuelle i hvert tilfelle" (s. 25).  Og 

det aristoteliske synet på retorikk, sier Conely, kjennetegnes nettopp av en 

"problematiserende" (problematic) tilgang til retorisk praksis, "since the available 

'persuasives' will vary according to the nature of the problem being adressed in a rhetorical 

situation" (s. 24). Aristoteles forsøker i sin retorikk dessuten å realisere Platons idealer fra 

Faidros – altså idealet om en positiv retorikkvitenskap, samt å gjendrive kritikken av 

retorikkens påståtte moralske relativisme. Han klassifiserer dermed retorikkvitenskapen som 

et motstykke til dialektikken. Undervisningen ved Aristoteles' Lykeion var da også ment å 

være en kontrast til den undervisningen sofistene og Isokrates  (som vi kommer tilbake til om 

litt) gav (Roer 2010). Like fullt understreker Aristoteles, som vi vet, at retorikk ikke handler 

om det sanne, men det sannsynlige, og også Aristoteles anerkjente at i et gitt felleskap må ta 

utgangspunkt talerens og mottakernes felles kulturelle forestillinger (doxai). Når det gjelder 

det normative, er Aristoteles likevel ganske så eksplisitt: "man skal jo ikke overtale noen til 

det som er forkastelig" (Aristoteles 2006: 24). 

Og dermed er de fire retorikkmodellene kort og overfladisk presentert. Men vi skal likevel 

trekke inn enda to retorikere, som begge tok utgangspunkt i den protagorianske tankegangen 

og førte denne videre, og som foruten Aristoteles kanskje er dem som har hatt størst 

innflytelse for ettertidens retoriske tenking. Den første av disse er nettopp den Isokrates som 

Aristoteles formulerte sin Retorik i opposisjon mot; den andre er fra et annet sted og en annen 

tid: Cicero. Og med disse to beveger vi oss også over til et tema man ikke kommer utenom 

om man skal snakke om klassisk retorikk: forholdet mellom retorikken og samfunnet. 

2.1.2 Retorikk(fag) og samfunn 

Også Isokrates kan, blant annet på grunn av sitt doxiske kunnskapssyn, plasseres i den 

sofistiske tradisjonen. Men i likhet med filosofene hadde Isokrates likevel svært lite til overs 

for det etisk problematiske ved sofistenes relativistisme, og han mente sofistene hadde skyld i 

at retorikkfaget hadde fått så dårlig rykte. I talen "Til sofistene" legger han heller ingen fingre 

imellom i sin kritikk av sofistisk tankegang og praksis: 

Den slags vidtløftigheter regner jeg ikke for andet og mere end taskenspillerkunster, 

der i sig selv ikke er nogen nytte til, men tiltrækker skarevis af uvidende mennesker. 

Efter min mening må den, der vil udrette noget nyttigt her i verden, definitivt bandlyse 

alle sådanne innholdsløse spekulationer og alle handlinger, som ikke står i noget 

direkte forhold til livet, fra al sin gøren og laden (Isokrates 1986: 190). 
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Likevel er det ikke bare sofistene Isokrates stiller seg kritisk til – også filosofene får sterk 

kritikk både fordi de påstår å kjenne Sannheten, og fordi de mener de som en følge av dette 

kan formidle lykke og ekte erkjennelse. Mot dette setter dessuten Isokrates et krav om at man 

skal kunne "give et brugbart råd om det nærværende" (Andersen 1986: 35). Det særegne med 

Isokrates er nettopp at han på mange måter  kan sies å forme en middelvei mellom sofistenes 

"uetiske" relativisme og filosofenes (av Isokrates påståtte) livsfjerne sannhetspretensjoner. 

Midt på denne middelveien plasserer så Isokrates taleren og dennes moralske beskaffenhet og 

evne til å formulere seg godt. Med andre ord: taleren som vir civilis,26 inspirert av Protagoras' 

tanke om filosofia; en syntese av viktige emner og stilistisk skolering som skulle danne både 

elevenes personlighet og deres evne til å sense hva kairos krever (Roer 2009: 41). Isokrates 

knytter  retorikkfaget til samfunnets krav og ansvarlig, effektiv handling. – Grunnlaget for 

retorikken som dannelsesfag blir lagt (Andersen 1986: 46). 

Denne retoriske dannelsestankegangen fører Cicero videre i den romerske retorikktradisjonen. 

Men Cicero nøyer seg ikke bare med en videreføring av det isokratiske dannelsesideal. I sin 

retorikkforståelse inkluderer han nemlig også det protagorianske idealet om pro et contra, ved 

å legge prinsippet om in utramque partem til grunn for en forståelse av retorikk som såkalt 

controversia: 

[In untramque partem] is a multiplex ratio disputandi, a multivoiced method, which 

begets controversia, a dialogue in which practical or philosophical formulations are 

situated in divergent frames of reference, brought into conflict in debate, and tested 

for their repsective claims of probabilitas. Controversia requires that both sides of any 

question be heard, thus creating the conditions necessary for arriving at decisions and 

negotiating differences in a reasonable way in both politics and philosophy  (Conley 

1994: 38). 

Målet med retorisk praksis i form av controversia er, som det var for Protagoras og Isokrates,  

homonoia, altså at taleren/talerne, gjennom veltalenhet og diskusjon greier å skape 

"samforståelse"27 og "samfølelse" i  publikum – konsensus, i ordets rette forstand  (Conley 

1994: 23).  

                                                 
26 Et uttrykk som riktignok først  er hentet fra Quintillian, sitert i Andersen (1997: 305) 
27 Conley (1994) bruker ordet likemindedness (s. 18). Takk til Helge Jordheim for tips om ordet “samforståelse” 
som en god, norsk oversettelse av begrepet.  “Likesinnethet”, som ordboka foreslår, er ikke dekkende i denne 
sammenhengen. 
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Ovenfor sa jeg at Isokrates og Cicero skulle føre oss over til forholdet mellom retorikken og 

samfunnet. Og de fire retorikkforståelsene vi gjennomgikk over var som sagt alle responser på 

den sosiale og politiske situasjonen i samtida, hvor retorikken hadde en viktig funksjon i 

samfunnet. Men hvilken funksjon? – Tross grunnleggende forskjellige tilnærminger til 

retorisk praksis og til retorikken som fag i antikken, er det to mer overordnede perspektiver 

knyttet til på den ene siden retorikkens og på den andre siden retorikkfagets rolle og nytte i 

samfunnet som er verd å nevne. Det første overordnede perspektivet, som gjelder retorikken, 

er det gresk-romerske syn på sammenhengen mellom tale og samfunn, uttrykt i den såkalte 

"ratio-oratio"-myten og tanken om språkbruk som grunnlaget for samfunn og fellesskap. I sitt 

hovedverk, Om pliktene, skriver Cicero for eksempel: 

Det er noe fellesmenneskelig som vi finner overalt der menneskene lever sammen. 

Dette båndet mellom menneskene er fornuften (ratio) og talen (oratio). Det binder 

menneskene sammen i et slags naturlig fellesskap hvor en lærer og blir belært, 

meddeler seg til hverandre (communicare), drøfter og dømmer (Cicero sitert i 

Andersen 1995: 274). 

Men dette overordnede perspektivet kan også formuleres mindre mytisk og mer konkret. 

Konsekvensen av en slik sammenheng mellom ratio og oratio – to begreper som på gresk 

faktisk er ett: logos – er at samfunnsinstitusjoner dannes. Isokrates skriver i Antidosis at 

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 blevet befriet for at leve på dyrenes vis, men 

vi har også kunnet slutte os sammen og grundlægge byer, og vi har fastsat love og 

opfundet håndverk og kunster, og der er bogstavelig talt intet af alt det, vi har udrettet, 

som ikke talen har hjulpet os til at sætte i verk (Isokrates 1986: 187). 

Og dette fører oss over til det andre overordnede perspektivet: Ideen om retorikkfaglig innsikt 

og (ut)dannelse som en viktig del av det Aristoteles kaller statskunsten, i antikkens Athen i 

form av demokrati. Både på det juridiske og det politiske feltet var det å være en dyktig taler 

viktig for å oppnå det man ville – og herav de ulike sofistenes, filosofenes og retorikernes 

utdannelsesprogram og refleksjoner om retorisk kommunikasjon, alt etter deres syn både på 

språk, fornuft, taleren, og på hva en retorikkvitenskap faktisk innebærer, men ikke minst også 

på  samfunnet selv. "My hypothesis is (…) that the disagreements about rhetoric among Plato, 

the sophists, and Aristotle are bound up with their differing views of and desires for the 

polis", skriver Caroloyn Miller i artikkelen "The polis as rhetorical community" (Miller 1993 
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213), og også Conley peker på at de ulike retorikerne og filosofene vi her har nevnt hadde 

ulike syn på hvordan samfunnet best skulle styres: Både Platon og Aristoteles, tross 

grunnleggende forskjeller, forfektet for eksempel en form for elitestyre og at staten skulle 

styres basert på hva som var fornuftig, i filosofisk forstand. Også for Gorgias, med sin 

forståelse av taleren som en som, om han er dyktig nok, kan overtale sitt publikum til hva det 

måtte være, blir konsekvensen en "vertikal", hierarkisk forståelse av samfunnsstrukturene. 

Isokrates, derimot, la en mer "horisontal" samfunnsforståelse til grunn: for  ham var det 

veltalenhet som skulle ligge til grunn for hvordan samfunnet skulle styres, veltalenhet som, 

"based not on Aristoteles's 'probabilities' (what happens for the most part) but on opinions 

(doxai), aims at creating homonoia and good counsel (euboulia) among Athens' citizens in the 

process of public deliberation (…) and debate" (Conley 1994: 21). 

2.1.3 Den retoriske tradisjon – og hva så? 

Som vi ser var altså allerede disse gamle grekerne, og for så vidt romerne og etter hvert flere 

andre, opptatte av og engasjerte i etiske spørsmål knyttet til retorisk praksis i samfunnet – slik 

retorikkvitenskapen er det i dag. Det empiriske i retorikkfaget for 2500 år siden gikk ut på å 

studere gode eksempler, og å forsøke å systematisere de faktorer som gjorde at noen lykkes 

og noen ikke lykkes med sin tale(kunst). "Det er nemlig mulig å studere årsakene til at folk 

lykkes – noen av rutine, andre ved slumpetreff"(Aristoteles 2006: 21). Riktignok ble det helt 

sikkert felt mange kvalitetsdommer over offentlige ytringer også i antikken, men retorikk som 

tekstanalytisk fag er likevel av noe nyere dato, noe vi om litt skal komme tilbake til. Like fullt 

er de klassiske retorikkforståelsene ennå relevante, for som Berge (2002) skriver: "Retorikken 

bærer fortsatt – om lag 2500 år siden grekeren Aristoteles først presenterte den som en teori 

om talekunsten – preg av sitt opphav i det atenske demokratiets folkeforsamlinger, rettstaler 

og fedrekult" (Berge 2002: 240). 

Så etter å nå ha forankret oss i antikken, med Conleys fire modeller og de gamle grekeres tro 

på tale, dannelse og utdannelse, hopper vi elegant over mer enn 2000 år med (viktig) 

retorikkhistorie og lander på 1900-tallet ved det Jørgensen (2009b) kaller ny-retorikken. 

2.2 Ny-retoriske normative perspektiver28 

'Ny-retorikk' brukes av Jørgensen bredt "om de beslægtede impulser der siden Anden 

Verdenskrig har stået sentralt i rehabiliteringen af retorik som et humanistisk universitetsfag" 

                                                 
28 Fremstillingen i dette kapittelet bygger i stor grad på Hanne Roer og Marie L. Klujeff (2009) og Kock (2009c).  
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(Jørgensen 2009: 12), og også skandinavisk retorikkvitenskap hører hjemme i denne ny-

retoriske tradisjonen. Men til Skandinavia kommer vi om litt. Først skal vi nemlig presentere 

et knippe andre viktige, normative ny-retoriske perspektiver,29 og vi begynner i USA, hvor 

retorikkvitenskapen gjenoppstår som fag i form av tale- og komposisjonsstudier på 1920-

tallet, men også etter hvert i form av en mer tekstanalytisk disiplin, nemlig retorisk kritikk 

(rhetorical criticism) (Hanne Roer og Marie L. Klujeff 2009).30 

2.2.1 Neo-aristotelisme og retorisk kritikk – og "ideologisk" kritikk av kritikken 

Neo-aristotelismen var, som navnet tilsier en retorikkfaglig retning som fant sitt retoriske 

forbilde blant annet hos Aristoteles, og som introduserte ham på ny i retorikkvitenskapen. Det 

er Herbert Wichelns, med sin artikkel "Den litterære kritikk av talekunst",31 som var 

opphavsmannen til denne retningen. I artikkelen gjennomgår han nemlig en rekke verker om 

talekunst, men kritiserer dem alle for å studere og analysere taler med litteraturvitenskapelige 

redskaper, og ikke retoriske – som man jo burde når man studerer talekunst, ifølge Wichelns. 

Wichelns beredte dermed grunnen for det som også er blitt kalt "neo-klassisk kritikk", hvor 

man analyserer og ikke minst vurderer "talerens måde at viderebringe sine tanker til sine 

tilhørere" (Wilchens sitert i Hanne Roer og Marie L. Klujeff 2009: 14). En slik analyse tar 

utgangspunkt i talens retoriske situasjon og i nærlesing av teksten, og det er talerens virkning 

på det konkrete publikum som avgjør kvaliteten. Den neo-aristoteliske metoden var en 

dominerende retorikkfaglig retning i mer enn et kvart århundre, men som dominerende var 

den også et lett mål for faglig kritikk. En del av denne kritikken handlet om hvorvidt det er 

fruktbart – og mulig – å overføre antikke begreper til en moderne kontekst, og om et fag som 

tradisjonelt sett har vært et praktisk fag, uten videre kan overføres til en fortolkende tradisjon. 

Men den kanskje kraftigste "oppgjørene" med neo-aristotelismen kom fra Edwin Black, som i 

sin bok Rhetorical Criticism. A study in method, utgitt i 1965, argumenterer for at det snevre 

fokuset bare på talens effekt på et konkret publikum ikke gjør det mulig å vurdere retorisk 

kommunikasjon ut fra moralske standarder (Roer og Klujeff 2009: 16).  

Denne mer "ideologiske" tankegangen finner vi så igjen både i Blacks (1970) "The second 

persona" og McGees' (1980) artikkel "The 'ideograph': A link between  rhetoric and 

ideology", og ikke minst i Philip Wanders (1983)"The ideological turn in rhetorical criticism". 

                                                 
29 Uten at dette er en komplett gjennomgang, selvfølgelig. 
30 Uttrykket 'retorisk kritikk' er mer etablert på dansk enn norsk. I Danmark brukes 'retorisk kritik' om retoriske 
tekststudier som inkluderer følgende fire elementer: tekstanalyse, analyse av den retoriske situation, fortolkning, 
og vurdering (Villadsen 2002), altså det man i norsk retorikkfaglig kontekst gjerne kaller 'retorisk analyse'. 
31 Artikkelen er oversatt til dansk av Lisa Villadsen, og publisert i Rhetorica Scandinavica nr. 13/2000. 
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I denne artikkelen tar en marxistisk inspirert Wander til orde for at den retoriske kritikken må 

forlate både universitetskorridorer og mekaniske tekstanalyser, og for at retorikere heller bør 

delta i kampen for et mer rettferdig samfunn gjennom normativ, ideologisk tekstkritikk: 

An ideological turn in modern criticism reflects the existence of crisis, acknowledges 

the influence of established interests and the reality of alternative world-views, and 

commends rhetorical analysis not only of the actions implied but also of the interests 

represented. (…) criticism carries us to the point of recognizing good reasons and 

engaging in right action (Wander 1983: 18). 

Artikkelen førte til store diskusjon omkring hvilke kriterier retorikkvitenskapen burde ta i 

bruk for å gjøre normative, ideologikritiske vurderinger av retorisk kommunikasjon.  

2.2.2 "La nouvelle rhétorique" – retorisk argumentasjonsteori 

En ganske annen, men også normativ, retorikkfaglig retning som må nevnes, er retorisk 

argumentasjonsteori, som er blitt utviklet som et motsvar til en mer logikk-orientert forståelse 

av argumentasjon. Nå er argumentasjonsteori i utgangspunktet et flerfaglig felt, men 

retorikkvitenskapen har likevel et særegent syn på argumentasjon, som Jørgensen (2009a) 

beskriver slik: 

Argumentation kan generelt defineres som ræsonnementer hvor der indgår mindst to 

dele hvoraf den ene begrunder den anden. I forhold til denne brede definition tager 

retorisk argumentationslære særlig sigte på hvordan sprogbrugere retfærdiggør deres 

synspunkter for at påvirke andres opfattelser, beslutninger og handlinger. Retorisk 

argumentation kan i forlængelsen heraf defineres som diskurs hvor retor søger at 

vinde publikums tilslutning til et begrundet synspunkt (Jørgensen 2009: 129). 

Og i denne sammenheng er det særlig to verker som er verdt å trekke frem, nemlig Perelman 

& Olbrechts-Tytecas (1958/1971) La nouvelle rhétorique og Stephen Toulmins (1958) The 

uses of argument. Begge verkene forsøker å "retorisere" den mer filosofiske 

argumentasjonslæren, basert på en aristotelisk forståelse av argumentasjon. Et hovedpoeng 

hos Perelman Og Olbrechts-Tyteca er at argumentasjon er noe annet enn demonstrasjon, altså 

logisk bevisførelse: 

The very nature of deliberation and argumentation is opposed to necessity and self-

evidence, since no one deliberates where the solution is necessary or agues against 
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what is self-evident. The domain of argumentation is that of the credible, the plausible, 

the probable, to the degree that the latter eludes the certainty of calculations 

(Perelman og Olbrechts-Tyteca 1971: 1) 

Og herav det aristoteliske. Perelman er også kjent for å ha utviklet begrepene "universelt" og 

"partikulært" publikum. Hvor det ene er det konkrete publikum i den konkrete situasjon, mens 

det universelle publikum er talerens konstruksjon av "alle fornuftige og kompetente 

mennesker" (Kock 2009c: 69), som argumentasjonen kan formes etter om man ønsker 

"allmenn" tilslutning, og ikke tilslutning bare fra det konkrete publikum.32  

Toulmin var elev av Ludwig Wittgenstein, og som sin lærer mente også Toulmin at 

menneskelig tenkning og argumentasjon varierer i ulike (faglige) kontekster, og han viser at 

argumentasjon er "felt-avhengig" ("field-variant"). Men i tillegg utvikler han også en felt-

uavhengig ("field-invariant") argumentmodell, som gjelder i alle kontekster (Kjeldsen 2006: 

182). Hovedpoenget hos Toulmin er å gjøre et "opprør" mot logikkens definisjon av hva som 

er gyldig argumentasjon, nemlig at gyldig argumentasjon krever at konklusjonen følger 

tvingende av premisset. Med sin teori om felt-avhengig argumentasjon utvider han altså 

gyldighetsbegrepet. 

Også pragma-dialektiske retninger kan sies å høre til innenfor retorisk argumentasjonsteori, 

fordi de tross alt er mer eller mindre "retorikkvennlige", idet de forsøker å forene et 

deskriptivt og et normativt syn på argumentasjon (Sigrell 2007: 84). Men fra retorisk hold 

kritiseres pragmadialektikken både for likevel å ha et for snevert rasjonalitetsbegrep (Sigrell 

2007, kap. 5) og for sitt idealistiske fokus på at diskusjonsdeltakere, med riktig innstilling og 

ved hjelp av gode argumenters kraft, skal komme til enighet (Kock 2009a). Og som vi snart 

skal se, er nettopp Kock en av dem som har kommet med viktige nyvinnende teoretiske 

bidrag innen retorisk argumentasjonsteori – i opposisjon til blant annet mer pragmadialektiske 

retninger, men i tradisjonen etter både Toulmin og Perelman. 

2.2.3 Offentlighet og retorisk kultur 

Til sist her kan vi også trekke fram en del av den retoriske fagtradisjonen som har sitt utspring 

i den politiske og samfunnsmessige situasjonen etter 2. verdenskrig, et tidspunkt hvor 

"retorikk" stort sett ble forstått som "manipulasjon", og man i det hele tatt var opptatt av 

                                                 
32 Som også Kock (2009c) skriver i en note (s. 69), er begrepet om det universelle publikum mye omdiskutert, 
særlig når det gjelder hva Perelman egentlig mener skal inkluderes i begrepet, og hvorvidt det bare er en 
tankekonstruksjon taleren selv gjør. Se for øvrig Jørgensen (2000, 2009c). 
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hvordan man skulle kunne ivareta en rasjonell offentlig diskurs. Conley trekker her fram I.A. 

Richards, Kenneth Burke og Richard M. Weaver, som alle forsøker å gjenopplive 

forbindelsen mellom retorikk og etikk, for som Conley skriver: "All of them saw the world 

'going to hell in a handbasket', and for good reasons" (s. 281). 

Richards så på språkbruk som roten til samtidens problemer, fordi "[c]onflic arises from 

misunderstanding, and misunderstanding arises in large part from misplaced expectations 

and less tha conscoius presumptions about language (s. 263). Han ønsker derfor å lage en "ny 

retorikkvitenskap", som, i motsetning til den "gamle" retorikkvitenskapen (ikke i betydning 

"antikk") som fokuserte på strategisk overtalelse, skal være "a study of misunderstanding and 

it's remedies" (Richards sitert i Conley 1994: 263). Burke og Weaver, på sine sider, så begge 

på retorikken som sentral for sosial integrasjon, noe som minner om den isokratiske 

tradisjonens begrep om homonoia.  Det som dessuten kjennetegner retorikkforståelsen til både 

Richards, Burke og Weaver, er at de alle tre forsøker å relansere en "fullstendig"  

retorikkforståelse; de ser ikke på retorikk som bare én spesiell form for språkbruk, men ser på 

"det retoriske" som kjennetegnende for all menneskelig kommunikasjon, og utvider dermed 

retorikkvitenskapens domene til å gjelde alle former for ytringer. 

I tillegg kan også Gerard Hauser og Thomas B. Farell nevnes – og egentlig burde det vært 

sagt mye om dem, fordi de studerer særlig offentlig retorikk og nye retoriske fora (Farrell 

1993; Hauser 1999).33 Begge mener at retorisk praksis er en dynamisk prosess som skaper 

normer for fellesskap, og de fokuserer på retorikken som kilde til individuell og kollektiv 

handlekraft (Hanne Roer og Marie L. Klujeff 2009: 29). Hauser stiller seg kritisk til 

retorikkvitenskapelige studier av "offentlig debatt", og mener retorikere i større grad bør 

studere "vernacular voices", og han sier at  

"[r]ather than searching for 'the public', we should expect a developed society to be 

populated by a montage of publics. And rather than anticipating publics as already 

existing, we should seek them trough actual discursive engagements on the issues 

raised in civil society as emergences of society's active members" (Hauser 1999: 35). 

                                                 
33 Hauser og Farrell tar også i bruk – og tidvis kritiserer Habermas, noe som gjør dem relevante for vår del. Jeg 
har likevel måttet utelukke dem fra diskusjonen her, rett og slett fordi det ville blitt for mye å ta dem med, og 
fordi det tross alt er skandinavisk, og ikke amerikansk, retorikkvitenskap som er temaet vårt her. Når det er sagt, 
fremmer de mange av de samme ideene som begrepet "retorisk medborgerskap" åpner opp for (se kap. 2.3.2) . I 
Danmark tar dessuten Sine Nørholm Just  utgangspunkt i lignende perspektiver som Farrell i sine arbeider (se 
Just 2004: 33n). 
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Mye mer kunne for så vidt vært sagt om mange, ikke bare om Hauser og Farrell, men som 

sagt innledningsvis i dette kapitlet var det historiske risset her ment å bare peke ut viktige 

steder i det normative, retorikkfaglige landskapet. – Et normativt landskap hvor også Kocks 

empiriske og normative retorikkvitenskap både har sin plass og sine forgjengere. 

2.3 Skandinavisk retorikkvitenskap – empirisk og normativ 

I sin introduksjon til Scandinavian Studies in Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010 gir 

Kjeldsen og Grue (2011a) et overblikk over hvordan retorikkfaget fra slutten av 1950-tallet 

vokste fram i Skandinavia, med Københavns Universitet som arnested. Her var i sin tid 

Jørgen Fafner en hoveddrivkraft i arbeidet med å etablere retorikken som utdanning- og 

forskningsfag. Fafner forfektet en forståelse av retorikkfaget som fremstillingsfilosofi , en lære 

om "intentionell muntlighed", med en hermeneutisk-historisk tilgang til ytringer: "Retorik er 

ikke 'veltalenhed', men en gennemtænkning af det, der må gå forud for veltalenheden, de 

principper, vi må følge, hvis vore meninger skal trænge igennem" (Fafner 1997: 18). I 1997 

gikk Fafner av med pensjon, og Christian Kock overtok da hans professorat i retorikk. Selv 

om Kock og hans kollegaer på mange måter har ført Fafners tanker videre, er likevel Kocks 

forståelse av retorikken som praksis og fag noe annerledes enn Fafners humanistisk-

filosofiske tilgang. I den nevnte artikkelen "Retorikkens identitet som videnskab og 

uddannelse" (Kock 1997) stiller Kock spørsmålet: "Hvordan kan man begrunde at der – i 

København – er en videnskab og endog en uddannelse der hedder retorik?", og han diskuterer 

så ulike eksisterende forståelser av retorikk, blant annet Fafners posisjon, før han selv, som vi 

vet, lanserer sitt eget syn på retorikken som, "en empirisk og normativ videnskab om 

produktion og reception af ytringer, betragtet i deres helhed" – et syn som altså, i form av 

retorikkvitenskapelige arbeider innen feltet "offentlig debat", skal være vårt fokus her. 

Av de retorikere i København som de siste årene har publisert arbeider innenfor dette feltet er 

det særlig publikasjoner av Christian Kock (f.eks. 2007b, 2008a, 2009a, 2009b, 2011a), Lisa 

Villadsen (Villadsen 2002, 2008a, 2008b), Merethe Onsberg (2011) og Charlotte Jørgensen 

(2000, 2011; Jørgensen et al. 2006; Onsberg 2011) som er interessante og relevante for vår 

del. I det følgende er det også disse arbeidene jeg vil basere meg på.  

Når jeg her skal forsøke å karakterisere en empirisk og normativ retorikkvitenskap, i tråd med 

avgrensningene over, er det forresten viktig å understreke at jeg, selv om jeg henviser til 

konkrete retorikere – og tittelen på masteroppgaven til tross, ikke på noen måte ønsker å si 

noe om disse retorikerne som fagpersoner generelt, da jeg her utelukkende vil drøfte det 
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faglige perspektivet som kan leses ut av de relevante, utvalgte tekstene. Jeg er altså klar over 

at de fleste retorikere har gjort studier og skrevet bøker og artikler av ulik art, og at retorikeres 

faglige orienteringer selvfølgelig kan forandres og utvikles over tid. Følgelig er det tekster, 

ikke retorikere, som er vårt egentlige studieobjekt (noe som for øvrig ble avklart i kapittel 

1.5). Målet vil være å (re)konstruere en "normativ retorikkfaglig posisjon",34 som så skal 

utgjøre grunnlaget for videre diskusjon.  

Og med dette sagt, hva er det så som kjennetegner denne retorikkvitenskapen mer konkret? 

Hva vurderer den empirisk, på hvilket normativt grunnlag, med hvilke begrunnelser? 

2.3.1 Empirisk, normativ og ytringer i sin helhet 

Gjentatte ganger har vi nå referert til Kocks programmatiske forståelse av retorikkvitenskapen 

som en "empirisk og normativ vitenskap" som studerer ytringer "betragtet i deres helhed" 

(Kock 1997), uten å spesifisere dette nærmere. Hva som mer nøyaktig menes med dette, 

klargjør imidlertid Kock selv, ved å si at retorikkvitenskapen er empirisk, fordi den studerer 

hvordan hele, konkrete ytringer fungerer i deres totale situasjonskontekst. Dette kan kobles til 

retorikkens forståelse av at enhver retorisk ytring har sitt utgangspunkt i kairos, eller en 

retorisk situasjon,35 om man nå velger å forstå denne som noe som er gitt for retor, eller som 

noe retor selv er med på å skape.36 Retoriske ytringer har altså et formål og fungerer i en gitt 

kontekst, noe som gjør at de kan, og i følge Kock bør, studeres empirisk. Retorikkvitenskapen 

er dermed empirisk "i dobbel forstand": "De emner retoriken som videnskab vil bearbejde, 

skal være empirisk eksisterende – og de skal studeres empirisk (Kock 1997: 14). Videre 

skriver Kock at retorikkvitenskapen er normativ fordi den ser på hvor godt ytringer fungerer i 

disse "totale situasjonskontekstene" og spør om ytringene gjør det de skal på en 

hensiktsmessig måte. Retorikkvitenskapen beskriver altså ikke bare sine studieobjekter, men 

vurderer dem i tillegg. 

Men hva innebærer det å studere og vurdere en ytring i sin totale situasjonskontekst? Begrepet 

"situasjonskontekst" brukes i tekstvitenskapen gjerne for å betegne det konkrete og 
                                                 
34 Dette uttrykket bruker jeg inspirert av Eva Steen Nordhagens (2010) utmerkede speciale, Spørgsmål til et 
normativt perspektiv, som på mange måter tar for seg det samme temaet som her skal drøftes, nemlig 
retorikkvitenskapen som normativ vitenskap. Jeg oppdaget dette specialet ved en tilfeldighet, etter at jeg selv var 
i gang med min oppgave, så det at vårt fokus er delvis sammenfallende er ikke intendert. Nordhagen har 
imidlertid et ganske annet perspektiv, og fokuserer ikke på muligheten for dialog med andre vitenskaper. Jeg står 
likevel i stor gjeld til Nordhagen, da hennes speciale har vært nyttig både som inspirasjonskilde, og ikke minst 
som kilde til relevant litteratur. 
35 Se Andersen (1997) for en drøfting av forholdet mellom antikkens forståelse av "kairos" og Bitzers begrep om 
"den retoriske situasjon". 
36 Jf. den såkalte Bitzer/Vatz-diskusjonen (Bitzer 1968; Vatz 1973). 
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partikulære ved enhver ytrings kontekst; de spesifikke deltakerne, den spesifikke 

kommunikative oppgaven disse deltakerne er engasjerte i, de spesifikke omgivelsene, og 

lignende (Svennevig 2009: 147), altså, kunne vi si, komponenter i den retoriske situasjon.37 

Historisk sett har da også nettopp den enkelte ytring og situasjon vært retorikkfagets 

studieobjekt. For selv om controversia-tradisjonen som ble beskrevet i kap 2.1 nok var 

"dialogisk", har like fullt taleren i stor grad vært i fokus i den retoriske tradisjonen – det være 

seg som ensidig påvirker, eller vir civilis.38 Men ser vi nærmere på Kocks definisjon, finner vi 

at Kock her forstår "ytringers totale situasjonskontekst" i en noe videre forstand enn det som 

bare gjelder det partikulære og konkrete:   

(….)at [retorikken]er normativ, indebærer at den ser på hvor godt [ytringer] fungerer. 

Hvad gør de, i og med at de reciperes? Gør de det der var hensigten? Udfører de – 

dette spørgsmål gælder især offentlige ytringer – en hensigt som er defineret over det 

rent personlige niveau, for eksempel en hensigt at vedligeholde en bestemt funktion i 

samfundet eller demokratiet? (Kock 1997:14). 

Faktisk kobler Kock her retoriske ytringers formål til en langt mer overordnet kontekst, og 

ikke bare den enkelte retoriske situasjon. Selv om kvaliteten av ytringer fremdeles knyttes til 

hvorvidt deres hensikt oppfylles, og dermed altså på sett og vis forstås i en mål-middel-

sammenheng, defineres målet utenfor de konkrete deltakernes kommunikative prosjekt. En 

slik vid forståelse av den retoriske ytringens situerthet gjør dermed spørsmålet om 

retorikkvitenskapens normativitet ekstra interessant: Om det ikke bare er standarder knyttet til 

den enkelte ytring sett i sammenheng med kairos, aptum og effektiv overtalelse, men også 

standarder knyttet til selve samfunnet og demokratiet som skal utgjøre retorikkvitenskapens 

normgrunnlag, innebærer vel dette at retorikkvitenskapen også har normative forestillinger 

om  hva og hvordan et gitt demokratisk samfunn bør være og fungere? I det minste innebærer 

det vel en form for "samfunnsontologi"; at retorikkvitenskapen har en klar forståelse av for 

det første hvordan dette samfunnet og demokratiet faktisk er skrudd sammen, og for det andre 

hvilke funksjoner ytringer faktisk har i dette samfunnet/demokratiet, sammen med en idé om 

hvordan disse ytringene skal og bør være formet for å ivareta disse funksjonene på best mulig 

måte? – Vi må anta at så er tilfellet, og dermed blir det interessant å forsøke å kartlegge hva 

denne "samfunnsontologien" og disse normative forestillingene er, samt hvilken forståelse 

                                                 
37 Se f.eks. Kjeldsen (2006, kap .4) for en god gjennomgang av begrepet. 
38 Jf. diskusjoner rundt begrepet retorisk agency, se f.eks. Geisler (2004), Leff (1997), Leff og Lundsford (2004), 
Gaonkar (1993), og Hoff-Clausen et al. (2005). 
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den retorikkvitenskapen vi her konsentrerer oss om har av hva som er god og gavnlig retorikk 

i samfundet eller demokratiet, og ikke minst: hvordan denne forståelsen av "god retorikk" 

begrunnes. Vi begynner med de normative forestillingene, og vi nærmer oss dem gjennom 

den skandinaviske retorikkvitenskapens tanke om og forståelse av "retorisk medborgerskap". 

2.3.2 Retorikk – mediet for medborgerskap 

Begrepet "retorisk medborgerskap" er en styrende idé i den skandinaviske 

retorikkvitenskapen. For å  beskrive nærmere hva som ligger i begrepet, vil jeg her starte med 

å referere til et innlegg holdt av Lisa Villadsen på Institutdagen ved København Universitet i 

november 2008. Temaet for dagen var "Humanistisk viden i videnssamfundet", og i sitt 

innlegg tok Villadsen utgangspunkt i et kapittel, skrevet av Christian Kock og henne selv, i 

boka Ideer vi lever på (Collin og Faye 2008), en bok som har som formål å "lade en række 

humanistiske fag komme til orde og forklare hvordan de former vores måde at forstå verden 

på og i det hele taget spiller en rolle i vores hverdag" (Villadsen 2008a: 1). Villadsen og 

Kocks bidrag til boka tok for seg nettopp "Retorik: mediet for medborgerskab", og 

hovedfokuset i Villadsens innlegg var da også retorikken og retorikkvitenskapens rolle i 

samfunnet, med begrepet "retorisk medborgerskap" som "overskrift for en indføring i 

retorikfagets bidrag til analyse og kritik af det samfund der omgiver os" (ibid.). I denne 

"indføringen", og altså også i bokkapitlet, klargjør Villadsen og Kock hvordan retorikken og 

retorikkvitenskapen begge er "uløselig forbundet med demokratiske styreformer" (ibid.: 2). 

Når det gjelder retorikk generelt, altså hensiktsmessig, overbevisende kommunikasjon,39 og 

dennes sammenheng med de demokratiske styreformene, handler dette om retorikkens 

konstitutive funksjon og om retorikk som et nødvendig vilkår for samfunnsdannelse i det hele 

tatt. Kock og Villadsen skriver at retorikk er "samfundets kit", fordi den bidrar til å skape og 

utforme fellesskap, blant annet i kraft av sitt tradisjonelle fokus på doxa – "det mentale 

fællesgods der muliggjør mellemmenneskelig forståelse og identifikation" (Kock og Villadsen 

2008: 139). Videre skriver de at det å forstå retorikkens betydning for samfunnslivet og 

demokratiet innebærer å se på retorikk ikke "alene som formidling af forudgivne indsigter 

eller argumenter", men å se både på retorikkens rolle både som medium for offentlig debatt 

og  på dens rolle "i tilblivelsen og formidlingen af selve de synspunkter, holdninger og 

værdier der er grundlaget for debatten" (Kock og Villadsen 2008: 132). De viser til at 

demokratiet realiseres gjennom vår evne til å kommunisere meninger til hverandre, og til 
                                                 
39 Som er en definisjon av retorisk kommunikasjon de fleste retorikere, tross alt, ser ut til å være enige om. Se 
Jørgensen (2009b: 15f.) og Kjeldsen(2006, kap. 1) 
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offentligheten som et sted for diskusjoner og debatter hvor vi som borgere kan formidle våre 

synspunkter og forsøke å få andre til å overta dem. Villadsen sier blant annet følgende i sitt 

innlegg: "At bruge kræfter på at argumentere i det offentlige rum – som taler eller tilhører – 

er i sig selv en anerkendelse af betydningen af demokratisk debat og et bidrag til samfundets 

opretholdelse og udvikling" (Villadsen 2008a: 6).  Medborgerrollen  handler altså om retorisk 

praksis, knyttet til samfunnets vel og virke, og man ser klare likheter mellom dette synet og 

f.eks. Isokrates og Ciceros tro på logos (ratio-oratio) som grunnlag for samfunnslivet. 

Når det gjelder retorikkvitenskapen og dens forhold til demokratiet, viser Villadsen til at selv 

om retorikkfaget har vært, og fremdeles er knyttet også til for eksempel det teologiske, 

estetiske og juridiske feltet, så er det slik at retorikkvitenskapen i den formen den har fått både 

ved København universitet og i den akademiske verden for øvrig, primært har fokus på 

samfunnsrelatert og politisk kommunikasjon i bredeste forstand. Retorikkvitenskapen 

forholder seg dermed, sier Villadsen, til "demokratiets dagligdag som den forme sig i skrift og 

tale" (s. 2), og retorisk teori hjelper oss til å forstå hvordan den demokratiske kommunikasjon 

fungerer og utgjør et grunnlag for overveielser om formål og kvalitetskriterier for 

kommunikasjon i offentligheten. Kock og Villadsen understreker at retorikk alltid er en 

dialogisk og kontekstavhengig praksis: "Retorisk indsigt begynder med at forstå at 

kommunikation altid foregår på konkrete præmisser og er grundlæggende interaktiv" (Kock 

og Villadsen 2008: 133), og de tar avstand fra mer unilaterale forståelser av retorikk. 

Selve begrepet "retorisk medborgerskap", skriver Villadsen mer om i Rhetorica Scandinavica 

nr. 48 (2008), i en artikkel der hun gjør rede for forskernettverket Retorisk medborgerskab: 

Begrebet 'retorisk medborgerskab' er en nyskabelse. Det henviser ikke til en bestemt 

type retorik og er ikke knyttet til en bestemt teori, men er derimod bevidst tænkt som 

en tværfaglig ramme for undersøgelser af retorikkens rolle på samfundsplan. Begrebet 

er bredt nok til at favne undersøgelser fra både humanistiske og 

samfundsvidenskabelige fag, og samtidig er det egnet til at rumme teoretiske og mere 

konkrete kritiske studier. Hvor netværkets medlemmer altså går til emnet med deres 

respektive faglige redskaber, er der især to forskningsretninger der har været 

inspirationskilder for netværket, nemlig de teoretiske diskussioner om begrebet 

retorisk agency/rhetorical agency og den anseelige tværfaglige interesse i begrebet 

deliberativt demokrati (s. 40). 
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Sett i sammenheng med retorikkens konstitutive funksjon er retorikkvitenskapens oppgave å 

utforske medborgerskap som et retorisk-kommunikativt fenomen, altså å forstå og vurdere 

selve det å være borger fra et retorikkfaglig perspektiv. Dette kan gjøres ved å "redegøre for 

hvordan og på hvilke planer den retoriske proces manifesterer sig og medvirker til at 

transformere og formidle private tanker til kollektive diskursfællesskaber (Villadsen 2008a: 

5).  Følgelig blir det retorikeres oppgave å utføre retorisk kritikk, i generell forstand, av 

offentlige ytringer. Den retoriske kritikkens formål kan være teoretisk, fortolkende og/eller 

vurderende, med en kulturanalytisk eller en mer konstruktiv funksjon. Særlig vurderende 

tilnærminger vil ifølge Villadsen være konstruktive, fordi det å vurdere styrker og svakheter 

ved en konkret ytring sett i forhold til sin kontekst og kommunikative mål, kan danne 

grunnlag for bedre praksiser i fremtiden (s. 4).   

 

Så langt så godt. – Retorikkvitenskapens normativitet er forankret i deliberative og for så vidt 

antikke demokratiske idealer om deltakelse, borgeres handlekraft og åpen debatt. Men hva 

innebærer dette? Og hvilke funksjoner er det de ulike ytringene skal ha i denne 

sammenhengen, ifølge retorikkvitenskapen? La oss først se litt nærmere på de demokratiske 

idealene retorikkvitenskapen bygger sitt analytiske virke på, før vi så tar for oss mer konkrete 

retorikkvitenskapelige vurderingskriterier. 

2.3.3 Retorikkvitenskapens demokratiforståelse 

Som nettopp vist, tar retorikkvitenskapen altså utgangspunkt i en deliberativ forståelse av 

demokratiet inkludert tanken om medborgerskap, med henvisning til blant annet 

samfunnsvitenskapelig teori. Nå er det i samfunnsvitenskapene riktignok ikke enighet om hva 

"deliberativt demokrati" egentlig innebærer, utover visse grunnleggende karakteristikker, som 

det at deliberativt demokrati er karakterisert av "decision making by discussion among free 

and equal citizens" (Elster 1998: 1). Og selv om man skulle være enige også utover det 

grunnleggende, er det ikke nødvendigvis enighet om hvordan denne type demokrati best kan 

realiseres (se f.eks. Gutmann og Thompson 2004; Thompson 2008). Vi skal likevel ikke her, i 

første omgang i alle fall, gå inn i noen diskusjon om hva deliberativt demokrati er eller bør 

være, men konsentrere oss om hva retorikere sier om det demokratiske idealet de legger til 

grunn for sin vurdering av ytringer. 

 

I den nevnte artikkelen Temaintro: Retorisk medborgerskap, skriver Villadsen om 

medborgerbegrepet: 
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I modsætning til ordet 'borger' ligger der i 'medborger' en normativ og præskriptiv 

forventning om at vi som medlemmer af samfundet alle har adkomst til at påvirke 

kollektive beslutninger. Det er et standpunkt der tilskriver den enkelte en rolle i 

samfundslivet hvad enten det er som aktiv i græsrodsbevægelser, medlem af 

skolebestyrelser, som blogger eller simpelthen som kritisk bevidst borger og vælger 

(Villadsen 2008b: 38). 

 

Og som vi så over innebærer en slik medborgerrolle retorisk aktivitet, enten som taler eller 

tilhører, hvor språklig utveksling av ideer og holdninger er avgjørende – "[s]elve processen 

anses altså for mindst lige så væsentlig som resultatet" (ibid.). Det blir dermed et mål (for 

retorikkvitenskapen) å skape best mulig rammer for offentlig debatt, noe som er 

en radikal anden tilgang til politisk debat end den der ligger til grund for 

fokusgruppeundersøgelser og meningsmålinger der måler hvad folk anser som mest 

fordelagtigt for sig selv. At lægge retorikken til grund for politisk debat indebærer 

desuden en forpligtelse på det fælles gode - eller i hvert fald at besinde sig på at afveje 

forskelligartede hensyn med henblik på praktiske løsninger for fællesskabet (ibid.). 

 

Villadsen tar altså her avstand fra en mer liberal demokratiforståelse, og vektlegger heller 

diskusjonen – deliberasjonen – forut for beslutninger som tas.  

 

Det samme gjør også Christian Kock, som er den som kanskje i størst grad gjør rede for en 

demokratiforståelse. I boken De svarer ikke (Kock 2011a) viser han til den danske teologen 

Hal Kochs begrep om "samtaledemokrati", og lanserer selv begrepet 

"argumentationsdemokrati" (s. 30). I dette ligger det, som navnet tydelig tilsier, at demokrati 

"er ikke blot lig med det at et flertal af folket bestemmer. Der skal også være offentlig debat, 

hvor parterne giver relevante argumenter for deres standpunkter og svarer på 

modargumenter" (s. 29).  Et viktig poeng hos Kock er at denne type argumentasjon ikke 

nødvendigvis fører til enighet, for "et samtale- eller argumentationsdemokrati bygger slet ikke 

på denne idé". Tvert imot "er [der] mange gode grunde til at en gruppe mennesker absolut 

ikke behøver bli enige, uanset hvor meget og hvor godt de argumenterer (s. 31).  

Vi kommer nærmere inn på hvorfor Kock mener vi ikke blir enige i neste delkapittel, men her 

skal vi nevne et annet viktig aspekt ved Kocks forståelse av deliberativ praksis, nemlig hans 

syn på offentlig debatts funksjon: "Hvis borgerne i et demokrati skal have reelt 
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medborgerskab, så er der ikke kun brug for at der går information fra dem til  

beslutningstagerne, men også at der går informationer til borgerne"(Kock 2008a: 66). Et 

veldig viktig poeng for Kock er altså at den politiske debat, blant annet, skal kunne brukes 

som grunnlag til å ta stilling:  

En ordentlig debat er nødvendig for at vi kan vurdere hvem vi synes der har mest ret 

med hensyn til de politiske problemer, og hvad der skal gøres ved dem. Derudfra kan 

vi så tage stilling til hvem vi synes fortjener å blive valgt. Og imellem valgene kan vi 

påvirke vore politikere ved at henvende os til dem og på anden måde lade vore 

stemmer høre i den offentlige debat (Kock 2011a: 13). 

De kvalitetskritieriene Kock utvikler for offentlig debatt, og som vi skal presentere nedenfor, 

tar så utgangspunkt i nettopp dette. Sånn sett legger Kock i større grad vekt på 

mottakkerrollen enn deltakerrollen enn det som er vanlig i mer samfunnsvitenskapelige 

tilganger til deliberativt demokrati. Eller det vil si: Kock vektlegger at deltakerrollen nettopp 

også innebærer å være mottaker. I en analyse og vurdering av prostitusjonsdebatten i 

Danmark tar også Merete Onsberg utgangspunkt i en slik forståelse, da hun vurderer hvorvidt 

borgerne med denne debatten får et tilstrekkelig opplyst grunnlag for å treffe en beslutning for 

eller imot et forbud mot sexkjøp (Onsberg 2011: 93). Charlotte Jørgensen vurderer på sin side 

samme debatt ut fra følgende spørsmål: "Fremmer debattørerne (…) den demokratiske debats 

formål: at forsyne borgerne med argumenter der udgør et kvalificeret grundlag for at de selv 

kan tage stilling i sagen? (Jørgensen 2011: 109). 

Når det gjelder det mer teoretiske, samfunnsvitenskapelige grunnlaget for denne 

demokratiforståelsen, er dette (forståelig nok) ikke utdypet verken i de ulike artiklene vi her 

har referert til eller i De svarer ikke. Likevel har Kock gjort mer eksplisitt rede for et slikt 

teoretisk grunnlag, i en forelesning om politisk retorikk som han holdt på et forskerkurs i 

Paris i september 2011. Jeg skal her kort gjengi hans argumentasjon.40 

 

I sin redegjørelse for hvordan han forstår "deliberativt demokrati", sier Kock først hva 

deliberativt demokrati ikke er, ved å vise til to andre demokratimodeller: den "liberale" og det 

han kaller den "idealistiske" demokratimodellen. Kort fortalt bygger den liberale modellen på 

et individualistisk syn på mennesket. Det forutsettes at mennesker er individer med 

                                                 
40 Jeg var vel å merke ikke selv til stede på dette kurset, men har fått tilgang til Kocks forelesningsnotater 
gjennom min veileder Kjell Lars Berge. Redegjørelsen er altså basert på disse notatene, med de farene for 
feillesning det å ikke være til stede på selve forelesningene innebærer. 
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særinteresser, og at de er utstyrt med visse konstitusjonelle rettigheter, som skal ligge til 

grunn om individene kommer i konflikt med staten eller andre individer. Det 

handlingsteoretiske paradigmet som ligger til grunn for denne demokrati-modellen er teorien 

om rasjonelle valg (rational choice theory), som ser på rasjonell handling som den type 

handling som på best mulig måte fører til et gitt (instrumentelt) mål. Et liberalt demokrati er 

følgelig et "aggregeringsdemokrati", fordi politikkens fremste oppgave er å aggregere de 

ulike individuelle interessene (Eriksen og Weigård 2004: 84). I et slikt demokrati er debatt og 

deliberasjon sett på som "overflate-fenomener", sier Kock (2011c). 

 

Den "idealistiske" modellen ("The 'idealist' theory of democracy" (ibid.: 6)41), innebærer en 

ganske annen forståelse av individ og samfunn. Med referanse til Habermas' The theory of 

communicaive action Vol. I (Habermas 1984) hevder Kock at Habermas forstår demokrati 

som en praksis hvor deltakerne, basert på kommunikativ handling forankret i livsverdenen, "is 

oriented to achieving, sustaining, and renewing consensus – and indeed a consensus that 

rests on the intersubjective recognition of criticizable validity claims" (ibid.).  Mellom 

"liberal democracy and Habermasian idealism" plasserer så Kock "deliberativt demokrati", 

med henvisning til blant andre John Rawls og hans begrep "reasonable disagreement". Denne 

type demokrati, sier Kock, er blant annet karakterisert av at deliberativ debatt er 

grunnleggende for demokratiet, noe som innebærer en debatt hvor man kollektivt veier for og 

imot ulike grunner. Målet med debatten er å "make us all wiser so that we not later have to 

regret the positions we took", og de beslutninger som tas må bli aksepterte, men ikke 

nødvendigvis ansett som riktige, og beslutninger er heller ikke endelige. Dessuten: 

"Deliberation may change our opinions ut disagreement (dissensus) may persist" (ibid.: 7). 

 

2.3.4 Retorikkvitenskapens kvalitetskriterier og deres begrunnelser 

Da har vi fått et bedre innblikk i hvordan den normative retorikkvitenskapen forstår den 

demokratiske kulturkonteksten offentlige ytringer skal ha en funksjon i. Men hvordan skal 

disse ytringene være formet for at en slik funksjon best ivaretas? Her tilbyr 

retorikkvitenskapen et knippe kvalitetskriterier, men også et knippe teoretiske diskusjoner om 

hva som skal ligge til grunn for disse kriteriene. Christian Kock, med sin retoriske 

argumentasjonsteori, er igjen den som tydeligst har formulert konkrete normative kriterier, 

men også Onsberg og Jørgensen, og Just og Gabrielsen har kommet med forslag til 
                                                 
41 Sidetallene refererer til lysbildenr. 
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retorikkvitenskapelige vurderingskritierier. Vi skal nå gå gjennom disse ulike bidragene, med 

hovedvekt på Kocks argumentasjonsteoretiske arbeider. 

 

Kocks kvalitetsnormer kan nemlig ikke forstås uten å ha innsikt i på den ene siden hans 

demokratiforståelse – denne er vi nå kjent med – og på den andre siden den 

argumentasjonsteorien han har utviklet i opposisjon til mer logisk-dialektiske 

argumentasjonsteorier, som for eksempel pragma-dialektikken (se f.eks. Kock 2003b, 2007a, 

2007b, 2008a, 2009a).42 Argumentasjonsteorien Kock utvikler er først og fremst basert på et 

Aristotelisk syn på retorisk praksis og argumentasjon, og har dermed, som nevnt, mye til 

felles med Toulmin og Perelman og Olbretcht-Tytecas argumentasjonsteorier. Hovedpoenget 

til Kock er at man i deliberativ, det vil si politisk43 debatt, som altså er retorikkens domene, 

ikke diskuterer hvorvidt en påstand er sann eller ikke, men hva som skal gjøres. Kock viser 

her både til Aristoteles og (faktisk) Habermas, og deres skille mellom ulike typer utsagn som 

grunnlag for ulike typer diskusjoner: 

 

Habermas [har] på en klar og overbevisende måde redegjort for at der er forskellige 

typer af udsagn man kan argumentere om, og at gyldighedsbetingelserne for disse 

forskellige typer er forskellige; det er ikke i enhver form for uenighed at man 

argumenterer om hvad der er "sandt", det gælder kun "assertoriske" sproghandlinger, 

og i handlingsdomænet argumenterer vi ikke ud fra hvilke udsagn vi anser for sande, 

men hvilke handlingsnormer vi anser for rigtige (Kock 2008a: 68). 

Det er ifølge Kock altså forskjell på å diskutere ad logisk og dialektisk vei for å bli enige om 

hva som er sant (ikke nødvendigvis i Platonsk forstand, riktignok), og på å drøfte mulige 

handlingsalternativer ved hjelp av deliberativ argumentasjon. Overskriften på en av Kocks 

artikler uttrykker da også hans syn ganske presist: "Choice is not true or false" (Kock 2009a). 

Grunnen til at valg mellom handlingsalternativer ikke er et spørsmål om enten/eller, er at 

deliberasjon om praktiske spørsmål nødvendigvis er "multidimensjonal" og kjenneteget av 

"ikke-deduserbarhet" (non-deductivness) (Kock 2003b). Dette handler om at man i ethvert 

                                                 
42 For en grundigere insikt i pragmadialektikkens forståelse av argumentasjon se for eksempel Eemeren et al. 
(1996); van Eemeren og Houtlosser (2006). Se også Jørgensen (2009a) for en mer generell oversikt over ulike 
argumentasjonsteoretiske retninger, utover de som kort ble nevnt i kap 2.2. 
43 "‘Political’ I consider to be a modern counterpart of ‘deliberative’(...)The latter word, common in classical 
rhetoric, is related to libra, the Latin word for a pair of scales. The corresponding Greek word for ‘deliberative’ 
(used by Aristotle) is symbouleutikon, derived from boulê, the Greek word for ‘will’ or decision. These 
underlying meanings in the old rhetorical terms for political debate are crucially involved in the picture of 
political debate that I wish to suggest" (Kock 2007a: 233). 
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praktisk spørsmål vil kunne vurdere handlingsalternativer ut fra flere dimensjoner, at disse 

ofte er inkomensurable, og at man dermed ikke kan vurdere argumentasjonen etter hvorvidt 

konklusjonen er "bindende" eller ikke:  

(…) der er altså særdeles mange værdinormer i spil når vi diskuterer og rådslår 

om vore valg. Dertil kommer at vi nok er fælles om mange normer, men ikke om dem 

alle; og vi hylder ikke alle sammen alle normerne i samme grad eller 

prioriteringsrækkefølge. Ligeledes gælder det at vi i høj grad kan fortolke dem 

forskelligt i relation til konkrete debatemner (Kock 2008a: 69).  

 

Dermed kan vi heller ikke anta at debattanter skal oppnå enighet, for "i retorikken forudsættes 

det (…) ikke at samtalens resultat eller formål er konsensus, selv ikke hvis alle argumenterer 

rationelt, og det er accepteret at debattører argumenterer 'strategisk'" (Kock 2009c:79). 

Motstridende meninger er ikke bare uungåelige, men de er også nødvendige, mener Kock. En 

meningsfull politisk debatt krever uenighet om de styrende verdiene i samfunnet, altså om 

hvor man "vil hen" (ibid.: 54),  og derfor trenger vi også en offentlig debatt i form av 

controversia, styrt av ideen om argumentasjon in utramque partem, som altså tilsvarer 

deliberasjon (ibid.: 67). Dette igjen innebærer en "dialektisk forpliktelse", altså at man både 

gir argumenter for sitt syn og svarer på motargumenter.44  

På bakgrunn av en forståelse av demokratiet som argumentasjonsdemokrati; av at vurderinger 

av debatters kvalitet må ta utangspunkt i mottakerens behov for en opplyst debatt; av 

deliberativ argumentasjon som multidimensjonal; og av deliberasjonens "dialektiske 

forpliktelse", utleder så Kock visse kvalitetsregler, som kan brukes som målestokk for å 

vurdere offentlig debatt. Utgangspunktet er at vi som mottakere har bruk for to ting: For det 

første har vi bruk for å høre argumenter fra begge (alle) sider i en gitt sak, og for det andre har 

vi bruk for å kunne gjøre en avveining av argumenter fra de ulike sidene. Men, spør Kock i 

artikkelen, "hvordan bedømmer man så om et argument, f.eks. i politisk debat, er godt?" 

(Kock 2008a: 22). Basert på filosofen John Rawls' "burdens of judgement", Trudy Goviers 

                                                 
44 I artikkelen  "A tool for rhetorical citizenship: Generalizing the status system" (som ikke ser ut til å være 
publisert ennå, jeg fikk artikkelen via epost (12.01.2011) fra forfatteren selv), samt i et fordrag med samme tittel 
(Kock 2008b), gjør og gjorde Kock grundigere rede for hvilken type normer vi kan være uenige om i offentlig 
debatt. Med utgangspunkt den antikke stasis-læren, utvikler han et fruktbark teorietisk rammeverk, som han 
igjen bruker til å utvikle statuslæren til "a useful tool for understanding and handling social and political 
disagreements in modern societies". Jeg kan ikke presentere hans argumentasjon i helhet her, men Kocks 
kvalitetskriterier for deliberativ debatt bygger altså også på denne viktige videreutviklingen av status-læren. 



40 
 

informelle logikk, og retorikkens statuslære, viser så Kock hvordan man ved å tenke disse 

sammen, finner tre dimensjoner av hva et godt argument er, nemlig: 

  

a) Riktig, i betydningen "troverdig", eller "rett", for eksempel om man viser til tall i en 

undersøkelse. 

b) Relevant, i den forstand at det skal "gjelde saken". 

c) Vektig, altså ha "relativ vekt" i forhold til andre argumenter – Noen argumenter 

"betyr" tross alt mer enn andre. 

 

Når det gjelder selve avveiningen, skriver Kock, er dette noe hver enkelt må foreta, gitt våre 

ulike normer og verdier. Men før man inntar et standpunkt, har man altså bruk for "al den 

hjælp man kan få i form af gode argumenter fra begge sider. Og for at kunne afveje dem i 

forhold til hinanden har man især brug for at debattørene fra den ene side hører og besvarer 

argumentene fra den anden side (ibid.: 25). Dette innebærer at debattørene enten forklarer 

hvorfor et motargument er dårlig, eller at de innrømmer at motpartens argumenter nok er 

gode, men forklarer hvorfor ens egne argumenter og egen holdning er bedre. I tillegg 

understreker Kock at for at et argument skal være riktig, relevant og vektig, så må man også 

argumentere ut fra felles verdier: "Dét er netop en af fordelene ved offentlig debat: Her kan 

man ikke argumentere ud fra særinteresser, men er nødt til at gøre det ud fra værdier der er 

felles – om ikke for alle, så dog for de fleste" (Kock 2011a: 27).  

 

Dette synet forfekter også Charlotte Jørgensen i artiklene "Hvem bestemmer hvad der er god 

retorik?" (2000) og "God og dårlig debatadfærd" (2011). Hun viser imidlertid til Perelmans 

universelle publikum som vurderingsinstans,45 men konsekvensen er den samme: 

 

Hvis argumentationen kun kan falde i god jord hos det partikulære publikum som 

retor i den konkrete situation søger tilslutning hos, er det irrationel argumentation; 

hvis argumentationen derimod også er acceptabel hos det universelle publikum, er den 

rationel, og des mere overbevisende argumentationen vil være for andre relevante 

                                                 
45 Jørgensen utdyper dette resonnementet i Jørgensen (2000). Her utvikler hun en publikumsteori og en metode 
for å vurdere ytringer på bakgrunn av både Perelmans universelle publikum og Black/Booths begrep om det 
"implisitte publikum". Hovedpoenget hennes er likevel at "en faglig retorisk vurdering må hæve sig over 
modtagerinstansen og inddrage andre kriterier end spørgsmålet om tilslutningens omfang hos det faktiske 
publikum" (s. 34). Hun påpeker at det er viktig å skille mellom det å akseptere at argumentasjonen er god, og det 
å være enig i argumentasjonen. – Et skille Jørgensens/Perelmans publikumsbegrep altså muliggjør. 



41 
 

kompetente og rationelt indstillede publikummer, des bedre lever den op til idealet for 

god argumentation (Jørgensen 2011: 109) 

 

God argumentasjon er altså rasjonell argumentasjon, men ikke rasjonell i logisk eller 

instrumentell forstand, nettopp som en følge av det Kock kaller den deliberative 

argumentasjonens "multidimensjonalitet".  

 

Et tilsvarende syn på argumentasjon finner vi også hos Jørgensen og Onsberg (2008) i boken 

Praktisk argumentation. Her argumenterer de riktignok for at det ikke kan oppstilles noen 

universelle regler for retorisk argumentasjon, "fordi den altid er forankret i en 

kommunikationssituation og betinget af afsenders ønske om at vinde tilslutning", men like 

fullt tar de avstand fra en "monologisk" retorikkforståelse og ser heller på argumentasjon som 

en dialogisk prosess. – God argumentasjon handler ikke om effektivitet, men kvalitet: "Vi 

lægger altså afstand til dem (…) der mener at retorik går ud på at overtale et bestemt 

publikum med ligegyldigt hvilke midler", og de ender opp med følgende liste over hva som 

kjennetegner god argumentasjon, eller dvs. argumentasjon som  ikke er dårlig:  For det første 

må man ha situasjonsfornemmelse, oppfinnsomhet, og mot til å hevde det man mener. For det 

andre må man være åpen overfor mottaker om sitt ståsted, og man må vise respekt for 

motsynspunktet og være lydhør og innstilt på å la seg påvirke av motsynspunkter, noe som for 

det tredje innebærer at man anerkjenner prinsippet om at det er det beste argumentet som 

teller. I motsetning til Kock kan det dermed se ut til at de i større grad vektlegger muligheten 

for å komme til enighet. I senere arbeider har imidlertid både Jørgensen og Onsberg tatt 

utgangspunkt i Kocks argumentasjonsteori (Jørgensen 2011; Onsberg 2011).  

 

Nå er det jo ikke slik at den faktisk forekommende argumentasjonen i offentligheten 

nødvendigvis er god og rasjonell, noe det finnes uttallige eksempler på. Blant annet i boka De 

svarer ikke viser Kock nettopp dette.  Etter å i mange år ha studert den offentlige debatten i 

Danmark, både i aviser, radio, TV og i Folketingsdebatter, presenterer han her hvordan ulike 

politikere og mediekommentatorer slett ikke argumenterer godt, men tvert i mot gjør 

strategisk bruk av en rekke "uskikke" som gjør at reglene for god argumentasjon ikke 

overholdes. Og disse uskikkene er det mange av: Debattdeltakerne er upresise i måten de 

bruker tall og andre data – bedriver "talfnidder og talfusk"; de tillegger motdebattanter 

"lurvede motiver" og argumenterer ved hjelp av såkalt "stråmann-argumentasjon"; de svarer 

slett ikke på spørsmål eller motargumenter; og ofte bedriver de "omvendt lommetyveri", for 
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eksempel ved hjelp av underforståttheter eller framing og lignende – for å nevne noen av de 

mange eksemplene Kock presenterer i sine arbeider (se Kock 2011a; 2011d for flere). 

 

I tillegg kunne man til sist her også nevne Sine Nørholm Just og Jonas Gabrielsen46, som i 

likhet med Kock (jf. note 42)  har utviklet den retoriske stasislæren til å bli mer anvendelig i 

retorisk kritikk. I artikkelen "Boligmarkedet mellem tal og tale" gjør de en retorisk kritikk av 

debatten om boligmarkedet i Danmark. Men i motsetning til hva som gjøres i de andre 

retorikkfaglige arbeidene vi har referert til, setter ikke Just og Gabrielsen opp "demokratiet", 

eller mer universelle verdier som målestokk. Derimot tar de utgangspunkt i den konkrete 

retoriske situasjon og hvorvidt debattdeltakernes intensjonelle ytringer er hensiktsmessige i 

forhold til denne: "Vi må altså konkludere, at anvendelsen af staserne synes at være 

hensigtsmæssig i forhold til at etablere den opfattelse, at markedet er sundt" (Gabrielsen og 

Just 2008: 33). Den "totale situasjonskontekst" er altså ikke her inne i bildet. 

 

2.3.5 Hvordan legitimerer retorikkvitenskapen sin normativitet? 

"Hvad det vil sige at kommunisere godt, er retorikfagets grundlæggende spørgsmål som der 

næppe findes et entydigt svar på, men som det er retorikeres hovedopgave å belyse og 

indkredse", skriver Charlotte Jørgensen i innledningskapittelet i boka Retorik.Teori og praksis 

(2009b: 33). Og "godt" i retorikkvitenskapelig forstand, i vår kontekst, betyr altså ikke bare at 

en ytring er hensiktsmessig i en gitt situasjon, men at den også er hensiktsmessig på et 

overordnet nivå, og bidrar til god deliberativ praksis i demokratiet. En god retoriker bør 

følgelig også bidra til dette, for eksempel ved å påpeke "uskikke" i den offentlige debatt. 

Men som Villadsen (2011) spør: "Hvorfor kan retorikere ikke bare nøjes med at være 

deskriptive og droppe forkyndelsen?" (s. 15)  – Og hun gir selv svaret: 

Det gængse svar er: fordi retorik ikke bare er et analytisk fag, men også en praktisk 

disciplin. Hvis man ikke har en forestilling om hvad god retorik er, kan man heller 

ikke rådgive andre om at blive bedre til at udtrykke sig. Vi kan ikke undvære 

normativiteten på teoretisk plan, og vi kan ikke tjene retorikkens pragmatiske funktion 

uden at have et normativt pejlemærke (Villadsen 2011: 15). 

                                                 
46 Som for så vidt ikke (lenger) er tilknyttet København universitet, denne oppgavens avgrensninger tatt i 
betraktning. Dog har de vært, og Just er fremdeles, tilknyttet Copenhagen Business School. 
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Hvorfor retorikkvitenskapen skal rådgi, og uttale seg om kvaliteten på den offentlige debatt, 

begrunnes av retorikerne selv, i den grad det begrunnes i det hele tatt, ved å vise både til 

retorikkens funksjon og rolle i demokratiet, og dermed – tydeligvis –  retorikkvitenskapens 

funksjon og rolle i demokratiet. For som vi så med Villadsen og Kocks panegyriske ord om 

"retorisk medborgerskap", er det retorikkens sammenbindende kraft, og retorikkvitenskapens 

mulighet for å komme med vurderende og konstruktive bidrag om og til hvordan denne 

kraften kommer til uttrykk og blir brukt – eller ikke brukt – i offentlig debatt, som legitimerer 

retorikken som normativt fag. Det vises til den retoriske tradisjon, til retorikkvitenskapens 

tilknytning til god statskunst (Kock 2011a: 216), og til at god statskunst altså i våre dager 

realiseres i form av deliberativt demokrati. Og som Villadsen også sier som svar på spørsmål 

om retorikeres normative grunnlag:  

Hertil er der nok ikke så meget andet at sige end at gentage at grundlaget for 

vurderinger jo ikke er grebet ud af ingenting. Når vi fx diskuterer redelighed eller 

politikeres forpligtelse til at svare på de spørgsmål de bliver stillet, er de konkrete 

eksempler jo målt på generelle idealer, fx om hvordan praktisk argumentation skal se 

ud, eller deliberativt demokrati realiseres. (Villadsen 2011: 15). 

2.4 Oppsummering: Den ideelle taler – og tilhører 

Nå dermed har vi altså fått på plass hva den empiriske og normative retorikkvitenskapen vi 

her studerer innebærer: Den innebærer å studere offentlig debatter og politisk kommunikasjon 

i ulike medier og fora, og å vurdere kvaliteten på disse og denne, blant annet ved å undersøke 

i hvor stor grad debattanter oppfyller kravene til god argumentasjon. Hva som er god 

argumentasjon bestemmes av hva mottakerne har behov for: opplyst og informert debatt. – 

Slik fungerer vårt deliberative demokrati best. I en større faglig sammenheng ser vi at noe av 

det karakteristiske ved den skandinaviske retorikkvitenskapen er en "tilbakevending" til 

sammenkoblingen mellom retorikk, retorikkvitenskap og politikk – som kan sies å være 

utgangspunktet for hele den retoriske tradisjon. Ved også å dra inn samfunnsvitenskapelige 

teorier om deliberativt demokrati, kobles retorikkvitenskapen i enda større grad til 

statskunsten. 

I vårt samfunn vil nok de fleste være enige i at et velfungerende demokrati er ønskelig, og at 

god offentlig debatt er en viktig del av demokratisk praksis En retorikkvitenskap som 

adresserer spørsmål om kvaliteten på offentlige ytringer og samfunnets deliberative debatter, 

adresserer altså viktige spørsmål, i tråd med Kjeldsens vitenskapsforståelse over. Men er de 
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forståelsesrammene vi her har sett nødvendigvis de beste? Vi spurte jo innledningsvis om den 

normative og empiriske retorikkvitenskapen i tilstrekkelig grad bidrar til å løse presserende 

spørsmål knyttet til offentlig mening- og viljesdannelse. – Er den beste måten å bidra til 

kvalitet i den offentlige debatten å påpeke "uskikke" i en rekke ytringer tatt fra ulike 

offentlige fora? Nå er det riktignok slik at Kock selv mener en påpekning av uskikke kan føre 

til at journalister, politikere og ikke minst, vi tilhørere, endrer praksis. Faktisk har han ganske 

programmatisk uttrykt at 

[i]mod spin og dårlig argumentation skal vi udbrede forståelse af hvad der er god 

argumentation, og hvad der ikke er. Det skal ikke blot spille en meget større rolle i 

undervisning lige fra grundskolen; vi skal også have journalister der - når de f.eks. er 

ordstyrere og interviewere - ser på om det er gode argumenter der gives - og som i 

deres kommentarer bedømmer politisk kommunikation ud fra kvalitet i 

argumentationen, ikke blot ud fra (formodet) taktisk smartness (Kock 2010: 60). 

Den normative retorikkvitenskapen krever altså ikke bare at alle som deltar i offentligheten 

skal være "ideelle talere", som gir riktige, relevante og vektige argumenter, og svarer på 

spørsmål og lytter til andre. – Den krever også ideelle tilhørere: 

Retorik som praksis lærer os at kommunikere ud over privatsfæren – ikke bare når vi 

selv står op på ølkassen for at tale til forsamlingen, men også når vi som tilhørere skal 

leve opp til forpligtelsen om at indgå i kommunikationen med kritiske eller opklarende 

spørgsmål, svar eller supplerende oplysninger eller eksempler (Kock og Villadsen 

2008: 143). 

Muligens er Villadsens spørsmål igjen på sin plass: "Hvem tror retorikerne egentlig at de er?"  

Men som idealistisk retoriker kan man likevel vanskelig si seg uenig i en normativ 

retorikkfaglig posisjon som innebærer et ønske om å sosialisere hele samfunnet inn i en 

retorisk argumentasjonskultur. Dette er også den posisjonen retorikeren/sosiotekstologen 

Berge ser ut til å innta, med sin ambisjon om at retorikkvitenskapen skal sørge for å kultivere 

retorisk kompetanse hos barn og unge, "in accordance with the established and consensual text 

norms of the society".  Men her må vi stoppe litt opp: om normer for god argumentasjon er 

"consensual text norms of the society" – hvorfor står det da så dårlig til med den offentlige 

debatten? Er det eksisterende tekstnormer retorikkvitenskapen ønsker å internalisere i folket og 

eliten, eller er det, som Kjeldsen altså mener: normer funnet ad spekulativ og filosofisk vej? Og 

holder det å snakke løst om "deliberativt demokrati", uten en forståelse av hvorvidt dette er en 
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realitet eller kun et ideal? Kan ikke deliberativt demokrati like mye være et empirisk 

spørsmål, som et normativt utgangspunkt? Og hvordan kan egentlig debattdeltakere på samme 

tid "forplikte seg på det fælles gode" og argumentere "strategisk" for å vinne tilslutning?  

Som samfunnsviteren og demokratiteoretikeren Robert Dahl sier: When we discuss 

democracy perhaps nothing gives rise to more confusion than the simple fact that 'democracy' 

refers to both an ideal and an actuality. We often fail to make the distinction clear" (Dahl 

2000: 26). – Er retorikkvitenskapens normativitet, som begrunnes med deliberative 

demokratiske idealer og henvisninger til den retoriske tradisjon, basert bare på utopi, eller 

også empiri?  

Jeg vil i det følgende slå et slag for at retorikkvitenskapens normativitet bør forankres – og på 

mange måter er forankret – både i empiri, og begrunnet utopi, og at retorikere har mer å bidra 

med enn bare å påpeke "uskikke" i offentlig debatt. Men det krever en perspektivutvidelse. Og 

dette igjen krever en ganske lang argumentasjon, hvor både sosiotekstologien og Habermas må 

inviteres med. Vi starter med sosiotekstologien. 

  



46 
 

3 Sosiotekstologi – et sosialsemiotisk perspektiv 

Målet vårt er altså perspektivutvidelse, og jeg har hevdet at det er mulig å "opdyrke et 

interessefællesskab" mellom sosiotekstologien og retorikkvitenskapen, samt at sistnevnte kan 

dra nytte av noen av førstnevntes innsikter – som Berge alt har påpekt. Dette kommer vi 

imidlertid tilbake til. I dette kapittelet skal vi først og fremst forstå retorikktivenskapen i 

sosiotekstologisk lys, men det krever en forståelse av hva det sosiotekstologiske perspektivet 

faktisk innebærer. Derfor skal vi først gi en kort innføring i tekstnormteorien og Jonas 

Bakkens videreutvikling av denne. Jeg kan av plasshensyn ikke her gå nøye inn på det mer 

grunnleggende teoretiske grunnlaget for tekstnormteorien,47 og jeg vil konsentrere meg om de 

elementene i teorien som er relevante i vår sammenheng. Beskrivelsen av teorien vil dermed 

bli mangelfull, men forhåpentlig likevel forståelig.48 Etter en presentasjon av disse viktigste 

elementene, kommer jeg tilbake til retorikkvitenskapen. 

3.1 Kultur som tekstkultur 

"Tekstnormers diakroni" er tittelen på skriftet hvor Berge legger frem sin kultursemiotiske 

tekstnormteori (Berge 1990). Og som denne tittelen antyder, er Berge interessert i det han 

kaller "tekstnormer" og hvordan disse kan forandre seg over tid. I første kapittel skriver Berge 

blant annet: 

 

Vi forsøker å konstruere en adekvat teori om hvordan tekstnormer endrer seg, og hvorfor 

de evt. endringene arter seg slik de gjør. Teorien skal være en modell av faktisk 

tekstnormendring, men den skal også være et verktøy til å beskrive og analysere normer, 

og kanskje også forklare normer (Berge 1990: 9). 

 

I vår sammenheng er det, i første omgang i alle fall, ikke tekstnormers endringer som er den 

primære interessen, men tekstologiens forståelse av hva "tekstnormer" er, og hva kunnskap 

om slike kan bidra med til  retorikkvitenskapen. Berge har selv sagt følgende: 

 

                                                 
47 I artikkelen "The diachrony of textual norms; or, why do genres change?" (Berge 1994), skriver Berge: "The 
epistemological basis for a diachronic theory of textual norms is put together by concepts taken from different 
sources; firstly norm theory, secondly, systems theory, most of all the culture theory developed by the Baltic 
Tartu-school (Lotman, Posner), but also the important socio-biological ecological theory of Gregory Bateson 
(Bateson, Wilden). The overall theoretical frame of such a theory is of course (social) semiotics" (s. 218) 
48 Se f.eks. Berge (1990, 1994, 1996) for en fullstendig presentasjon av tekstnormteorien og Bakken (2006) for 
videreutviklingen. 
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A theory of how textual norms change must start with a definition of what textual 

norms are. And such a theory has to start with the notion of context or culture, which 

from now on will be called a social field. Such a social field is a whole constituted by 

a goal, which the communicators are striving towards. Rational human 

communication is a goal-seeking activity (Berge 1994: 219) 

 

Poenget er at en gitt "tekst" bare kan forstås adekvat i en kultur – en tekstkultur – hvor 

mennesker samhandler gjennom ytringer som intersubjektivt blir kvalifisert som tekster, noe 

som betyr at det finnes konvensjonelle normsystemer for hvordan disse tekstene skal være 

formet for at kommunikative mål, som også er konvensjonelle, skal kunne nås. "Mål" betyr 

her altså ikke nødvendigvis instrumentelle, individuelle mål, men intersubjektivt forståtte mål 

– "sosiale motiver", som Carolyn Miller kaller det i sin pragmatiske sjangerteori (Miller 

1984). Normsystemene er med andre ord "redskaper" utviklet i sosiale felter, hvor 

normkompetente deltakere produserer måladekvat adferd i form av tekster, i samsvar med 

normsystemene som er utviklet i feltet. På mange måter kan menneskelig kulturer forstås som 

tekstkultur; gjennom kulturelt kvalifiserte tekster deltar vi i samfunnet og koordinerer våre 

handlinger (Berge 2011). 

Vi skal stoppe litt opp ved felt-begrepet. Dette henter Berge (1990) fra Pierre Bourdieu 

(1986), som i sin kultursosiologi forstår samfunnet som et "sosialt rom" – et system av 

relasjoner mellom mennesker og grupper av mennesker. Det sosiale rommet i moderne 

samfunn er i imidlertid differensiert, og består av "distinkte mikrokosmos med egne regler, 

regelmessigheter og autoritetsformer" (Wacquant 2012: 66) – sosiale felt. Et felt har tre 

sentrale egenskaper: For det første er det et strukturert rom av hierarkisk ordnede posisjoner. 

For det andre er sosiale felt "kamparenaer", hvor aktører og aktørgrupper konkurrerer om et 

felles gode, en viss kapital. Mengden av denne avgjør aktørens posisjon i feltet, og det finnes 

vurderingshierarkier som adferd vurderes i forhold til, adferd for eksempel i form av 

teksthandlinger. En tredje sentral egenskap er feltets grad av autonomi, dvs., "kapasiteten det 

har oppnådd i sin utvikling til å beskytte seg mot ytre påvirkninger og opprettholde egne 

vurderingskriterier i møtet med tilstøtende og invaderende felt (vitenskapelig originalitet vs. 

kommersiell profitt eller politisk korrekthet, f.eks.)" (ibid.). 

Et viktig poeng hos Berge er at det finnes en kausal sammenheng mellom slike sosiale felt, 

normsystem for tekstsemiose ("tekstmeningsskaping") og resultatet av semiosen, nemlig 

ytringssteksten. Dette betyr for eksempel at endringer i sosiale felt fører med seg endringer i 
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normsystemer, som igjen reflekteres i endrede ytringstekster. Men vi kan også snu forholdet 

rundt: ytringstekster kan påvirke og endre både normsystemer og sosiale felt. På samme måte 

som Bourdieus' begreper om habitus, felt og kapital er intern forbundet til hverandre, kan ikke 

tekstnormer forstås uavhengig av det sosiale feltet og de målene aktørene i feltet ønsker å nå. 

Tekstnormkompetanse kan sies å være en del av en aktørs habitus: "Vi vil påstå at en norm i 

likhet med en habitus er et system av disposisjoner for hvordan en kan, skal eller bør handle, 

tenke og strukturere sin atferd i ulike situasjoner" (Berge 1990: 29). Men tekstnormer kan 

også være preskriptive, fastsatte normer, som ikke er internalisert i aktører (ibid.). 

3.2 Tekstnormer og tekstsystemer 

Tekstnormer er, skriver Berge,  

 

[n]ormer som definerer hva som konstituerer en tekst og hvordan tekster skal være 

formet. Det innebærer at 'tekstualiteten', det som konstituerer et eller annet som en 

'tekst', og evalueringer av om en tekst er 'velformet' eller ikke, er en funksjon av en 

tekstnorm (Berge 1990: 51). 

 

Tekstnormer gjør det altså mulig å skape mening med tekst, både som "avsender" og 

"mottaker", i – som vi har sett – sosiale felt/kulturer. For å få et litt bedre grep om disse 

tekstnormene, kan det være nyttig å vise til Berges tre ulike analysenivåer: 

a) Generelle konneksjonskonstituerende prinsipper 

b) Tekstnormer 

c) Ytringstekster 

Og til hvert av disse nivåene hører en egen teori. De generelle konneksjonskonstituerende 

prinsippene går vi ikke inn på her, men på dette nivået studeres altså generelle prinsipper for 

tekstsemiose, og den tilhørende teorien om disse kaller Berge "generell tekstologi". 

Tekstnormer og ytringstekster, derimot, befinner seg på det Berge kaller "kulturelt nivå". 

Tekstnormer er kulturelle konvensjoner som kan studeres gjennom indirekte observasjon, dvs. 

introspeksjon eller rekonstruksjon. Teorien på dette nivået er sosiotekstologien. Ytringstekster 

er derimot individuelle prosjekter, altså konkrete tekster i konkrete sitasjoner, og disse kan 

man studere som unike hendelser ved direkte observasjon, slik som for eksempel neo-

aristotelikerne kritiserte enkelttaler. I et sosiotekstologisk perspektiv er ikke ytringstekster 
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interessante som annet enn typer tekster, dvs.,  som forekomster av tekstnormer, som dermed 

altså kan studeres indirekte (Berge 1990: 66f.). 

Tekstnormsystemer samordner samhandling, som Berge skriver (s. 36).  Dette gjør de fordi de 

er fortolkningsskjemaer som binder kommunikasjonsdeltakerne sammen, gjennom 

kommunikasjonsdeltakerenes mer eller mindre sammenfallende ferdigheter og intuitiv 

kompetanse om disse skjemaene (normsystemene). Normsystemer har en konserverende 

funksjon, fordi det å bruke en norm er å akseptere og reprodusere den, og dermed 

opprettholdes sosiale strukturer. 

"(…) normsystemet [fungerer] som et sosial kitt for de handlingskompentente og 

preskriberer ulike handlingsfunksjoner for dem; hvem som kan si, gjøre og tenke hva 

osv. Normsystemet standardiserer derfor det individuelle og gjør individer til sosiale 

typer innenfor systemet (Berge 1990: 36). 

På denne måten fungerer normsystemer også som et effektiviserende prinsipp for 

samhandling mellom mennesker som deler normsystem. 

 

For å forklare disse normene for tekstualitet og velformethet mer utfyllende, utvikler Berge, 

basert på Hjelmslevs glossematikk og Lambs stratifikasjonelle grammatikk,49 en modell av 

det han kaller "tekstsystemet" (og her er vi på det generelle, ikke det kulturspesifikke nivået, 

jf. over). Dette systemet består av tre plan, hvor hvert plan utgjør et system av relasjoner, men 

hvor også de ulike planene er forbundet gjennom relasjoner. Tekstsystemet er dermed et 

"system av systemer" (ibid.: 75) . De tre planene består av henholdvis det leksiko-

grammatiske planet, sememplanet og funksjonsplanet. På det leksiko-grammatiske planet 

finner vi språksystemet (i fonologisk, morfologisk og syntaktisk forstand), på sememplanet 

finner vi det Berge kaller "signifikasjonssystemet", det vil si et system av betydningsenheter (i 

semantisk forstand). Og – endelig – på funksjonsplanet finner vi "funksjonssystemet", som er 

spesifikt "tekstlig": Dette planet utgjøres av fenomener som gir enhetene fra det leksiko-

grammatiske systemet og signifikasjonssystemet visse oppgaver i en tekst og om konstituerer 

en helhet av de ulike leksiko-grammatiske og semantiske enhetene (ibid.: 77).  

 

Dette blir noe høytsvevende, men det som egentlig er relevant for oss, er det kulturelle nivået 

(igjen jf. over); hvordan disse ulike systemene i realiseres i en gitt kultur, som henholdsvis 

                                                 
49 Berge refererer blant annet til Hjelmslev (1976) og Lamb (1966). 
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spesifikke språk, ideologier (diskurser kunne vi kanskje også si), og sjangre. Det er i 

sjangrene særskilte tekstnormer lagres eller fastholdes, og følgelig utgjør sjangre den 

mekanismen som "binder individene sammen til et normfellesskap" (ibid.: 100). Fenomener 

på det leksiko-grammatiske og på sememplanet inkluderes altså ikke i Berges 

tekstnormbegrep (Bakken 2006: 40). 

3.3 En retorisk tekstnormteori 

Som Bakken (2006) skriver, "er ikke sosiotekstologien noen fullt utbygd teori; flere viktige 

problemstillinger er mer eller mindre uavklarte, og store deler av teorien er kun skissert i 

grove trekk" (s. 35). I Berges definisjon av tekstnormer så vi at han definerer disse som 

normer for både a) hva som konstituerer en tekst som tekst, og b) hvordan disse tekstene skal 

være formet. Men, som Bakken påpeker og problematiserer, 

 

[h]va som er forskjellen på disse to normtypene, blir imidlertid aldri riktig klart, og 

det hjelper heller ikke at Berge stort sett refererer til begge med den generelle 

betegnelsen 'tekstnormer'. Omkring halvveis i Tekstnormers diakroni slutter han også 

å skille mellom de to typene av normer, og definerer ''tekstualitet' som velformet-

hetsbegrep' ([Berge 1990]:74). I den andre halvdelen av skriftet brukes altså både 

'tekstualitet' og 'velformethet' som betegnelser på det som gjør en tekst til en tekst. 

Dette kommer klart fram i Berges omtale av tekstnormenes plass i tekstsystemet 

(Bakken 2006: 44). 

 

I sin avhandling forsøker Bakken å "bøte på" disse manglene ved Berges teori. For  "[v]år 

omgang med tekster dreier seg ikke kun om å forme eller identifisere dem som tekster, men vel 

så mye om å vurdere deres kvalitet" (ibid.). Og her blir selvfølgelig retorikkvitenskapen 

relevant, for om det er noen som vurderer teksters kvalitet, så er det jo nettopp retorikere: 

 

Utgangspunktet for en slik teori mener jeg vi kan finne i den klassiske retorikken. 

Retorikken er som kjent "vitskapen om å tale godt" (Quintilianus 2004: 147), og i de 

klassiske greske og romerske verkene om retorikk finner vi en rekke teoretiske 

drøftinger av hva som avgjør om en tekst god, og hvordan man kan beskrive de 

normene som gode tekster formes og bedømmes etter (Bakken 2006: 47). 
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I kapitlene 4 til 6 i sin avhandling utvikler så Bakken en retorisk tekstnormteori, som altså 

omfatter normer også for tekstlig kvalitet.50 Han utvikler også en fremgangsmåte for hvordan 

en deskriptiv tekstnormundersøkelse kan gjøres, og basert på dette arbeidet undersøker han så 

tekstnormene for gode norske empiriske litteraturvitenskapelige artikler mellom 1937 og 

1957.  

3.3.1 Tekstnormer vs. kvalitetsnormer 

For å klargjøre skillet mellom tekstualitetsnormer og kvalitetsnormer viser Bakken til Nils 

Kristian Sundbys (1978) skille mellom "kategorinormer" og "verdinormer", som også Berge 

(1990) tar utgangspunkt i. Kategorinormer, hvor teksttualitetsnormer hører hjemme, 

bestemmer kriteriene for om hvorvidt et fenomen i det hele tatt kan bestemmes å tilhøre en 

gitt kategori eller ikke. Verdinormer, derimot, deler denne kategorien inn i kvalitetsklasser, 

som for eksempel klassene "god" og "dårlig" (Bakken 2006: 56, med referanse til Sundby 

1978). Retorikkvitenskapens tekstnormer for tekstlig kvalitet, viser Bakken, er følgelig ikke 

kategorinormer, men verdinormer. 

Bakken illustrerer dette med følgende figur: 

                   

                  

           Figur 3.1: Bakkens fremstilling av forskjellen på kategori- og verdinormer, hentet fra Bakken (2006: 57) 

 

 

                                                 
50 Bakken bruker ordet "kvalitet" fremfor "velformethet" Bakken (2006: 44). 



52 
 

3.3.2 Normer på ulike plan51 

I motsetning til Berges tekstnormteori, inkluderer den retoriske tekstnormteorien normer både 

på det leksiko-grammatiske planet, sememplanet, og på funksjonsplanet. Og hvert av disse 

planene inneholder både kvalitetsnormer og kategorinormer. Kort fortalt "oversetter" Bakken 

den klassiske retorikkvitenskapens kvalitetsnormer knyttet til arbeidsfasene dispositio, 

inventio og eloqutio52 til normtyper i sosiotekstologien: 

På det leksiko-grammatiske planet, som knyttes til eloqutio finner vi  

a) Språknormer (kategorinormer), som skiller mellom språk og ikke språk. 

b) Stilnormer (verdinormer), som skiller mellom god stil og dårlig stil. 

På semem-planet, knyttet til inventio og retorikens topos-lære,53 finner vi 

a) Ideologinormer (kategorinormer), som i en kultur setter skillet mellom hva som er og 

hva som ikke meningsfullt å referere til språklig, og som dermed definerer 

verdensbilleder. 

b) Innholdsnormer (verdinormer), som skiller mellom gode og dårlige (passende og ikke 

passende) meningsfulle sememer i en tekst, altså innholdsmomenter. 

På funksjonsplanet, knyttet til dispositio, finner vi 

a) Tekstualitetsnormer (kategorinormer), som altså avgjør om en tekst er en tekst eller en 

ikke-tekst. 

b) Komposisjonsnormer (verdinormer), som skiller mellom god og dårlig 

tekstkomposisjon. 

Bakkens retoriske tekstnormbegrep betegner altså både stil-, innholds- og 

komposisjonsnormer. Dette igjen, får konsekvenser for hvordan sjangerbegrepet forstås. Hos 

Berge (1990), som vi så, regulerer sjangre kun tekstens struktur, ettersom sjangre "lagrer" 

                                                 
51 Delkapittelet bygger på, og delvis gjengir,  kapittel 4.4 i Bakken (2006). 
52 I antikken delte man retorikkfaget inn i fem "områder": inventio, dispositio, eloqutio, memoria og actio. Dette 
var ulike "forarbeids-faser" man skulle gjennom for å lage en god tekst (tale). Inventio er fasen hvor man finner 
stoff og argumenter; dispositio er fasen for disponering og strukturering av dette stoffet; eloqutio dreier seg om 
den språklige utformingen, altså stil; i memoria arbeider man med innlæring av stoffet (talene skulle jo holdes 
utenat); og til sist, actio, er den fasen hvor man jobber med selve fremførelsen (se f.eks. Jørgensen 2009b for en 
god gjennomgang av de ulike arbeidsfasene). 
53 Se f.eks. del IV i Kjeldsen (2006), for en gjennomgang av retorikkfagets topiske tenkning. 
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tekstnormer, og ingen av de andre typene normer. Sjangerbegrepet i retorikkvitenskapen 

"favner derimot om alle tre plan i tekstsystemet. Ifølge den klassiske retorikken har nemlig 

hver sjanger sine bestemte stilnormer, sine bestemte innholdsnormer og sine bestemte 

komposisjonsnormer" (Bakken 2006: 67). Basert på dette (og på en lang og grundig 

gjennomgang av den klassiske retorikkvitenskapens sjangerforståelse, som vi ikke kan ta med 

her), ender Bakken opp med en sjangerforståelse som stort sett er sammenfallende med 

Carolyn Millers forståelse av sjanger som "sosial handling" (Miller 2001), noe Bakken selv 

påpeker. Han definerer (retorisk) sjanger som følger: 

 

Sjanger er en kategori av tekster som utfører samme språkhandling i samme sosiale 

felt. På et gitt tidspunkt i en gitt kultur vil det finnes en bestemt konstellasjon av 

tekstnormer – det vil si en bestemt sammenkobling av bestemte innholds-, stil- og 

komposisjonsnormer – som regulerer produksjonen og resepsjonen av tekster i denne 

kategorien (Bakken 2006: 72). 

 

Også Miller mener at sjangerens normkonstellasjoner bestemmes av det sosiale feltet og 

konvensjonelt bestemte kommunikative mål. Men der Miller mener at enhver (illokusjonær) 

språkhandling kan bli utgangspunkt for en sjangerdefinisjon, avgrenser Bakken den retoriske 

sjangerteorien til å gjelde illokusjonære språkhandlinger som har som perlokusjonært mål å 

overtale.54 Dette fordi han i sin retoriske tekstnormteori naturlig nok tar utgangspunkt i 

retorisk kommunikasjon, som vi ovenfor definerte som "hensiktsmessig og overbevisende 

kommunikasjon". Bakken definerer retorikk(vitenskap)ens domene som "gode overtalende 

tekster", noe som også inkluderer det normative perspektivet (se Bakken 2006, kap. 4.2.2.2). 

3.4 Retorikkvitenskapen og sosiotekstologien 

3.4.1 Om tekstnormer og om offentligheten som sosialt felt 

Nå har vi altså fått et litt bedre grep om det sosiotekstologiske rammeverket, inkludert 

Bakkens retoriske tekstnormforståelse. Og som vi har sett, mener Berge retorikkvitenskapen 

"represents and proposes specific text norms developed and refined in not all text cultures, but 

some very prominent one". Hvilke tekstkulturer er så dette? Jo han viser til at retorikkvitenskapen 

bør ha som oppgave å, gjennom skolen, gjøre barn og unge kompetente tekstprodusenter, i 

samsvar med samfunnets etablerte tekstnormer for hvordan man ytrer seg i offentligheten. – Og 
                                                 
54 Her har jeg forutsatt at leseren har kunnskap om språkhandlingsteori. Om dette ikke er tilfellet, se f.eks. kap. 3 
i Vagle et al. (1993) for en god innføring. 
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dette er jo noe skolen allerede til en viss grad gjør. Som vi også har etablert, er den danske, 

normative retorikkvitenskapens normer nettopp knyttet til normer for offentlige ytringer, 

nærmere bestemt normer for "deliberativ debatt" eller "politisk kommunikasjon".55 De 

normene retorikkvitenskapen opererer med er normer for god argumentasjon, altså en type 

kvalitetsnormer, og i sine studier av offentlige ytringer har Kock, Onsberg og Jørgensen tatt 

utgangspunkt i både i avisdebatter, TV-debatter, Folketingsdebatter, osv. – altså ytringer i 

flere medier og fora. Følgelig kunne man kanskje si at retorikkvitenskapen studerer ytringer i 

det sosiale feltet "offentlighet", og disse ytringene utfører makrospråkhandlingen "å 

argumentere", med det perlokusjonære målet "å overbevise". For, ifølge Kock, om ikke 

debattdeltakerne skal bli enige, så skal i alle fall mottakerne felle en dom, dvs. innta et 

standpunkt (Kock 2011a: 25). 

Nå vet vi jo at offentlighetens aktører, ifølge Kock, Jørgensen og Onsbergs studier, langt fra 

følger normene for god debatt. Idealet om at demokratisk samtale må "fokusere på at 

diskutere hvad der er til det fælles bedste", og gjøre det "ved at bringe relevante argumenter 

på banen, og svar på dem (…) er kommet stadig længere væk gennem de sidste 10-20 år, i 

stigende tempo" (Kock 2011a: 33). Kock kommer selv med tre forklaringer på hvorfor 

kvaliteten i den offentlige debatten er blitt dårligere: På den ene siden skyldes det medienes 

utvikling de siste årene, som gjør at budskap nå skal være korte og oppsiktsvekkende, ikke 

grundige og saklige. Mediene har dessuten en forståelse av politikk som kamp, noe som 

skaper en politisk journalistikk, hvor "taktik og strategi er fællesnævnere" (ibid.: 199) og et 

kynisk syn på politikk og politikere styrer hvordan saker lages og dagsorden settes. I tillegg 

"sker der en fragmentering eller 'segmentering' af samfundet", en utvikling mediene både 

medvirker til og avspeiler (Kock 2011a: 197). På den andre siden har vi også fått en 

profesjonalisering av politisk kommunikasjon, som må forholde seg nettopp til en "kynisk 

journalistikk". Og på den tredje siden skyldes det at det rådende synet på samfunnet og 

mennesket i statsvitenskapen og økonomifaget – "to videnskaber som flere og flere politikere 

så vel som politiske kommentatorer er uddannet i" (ibid.: 208) – er det instrumentelt-

                                                 
55 Jeg problematiserer forresten ikke her eventuelle forskjeller mellom Danmark og Norge, selv om de ser ut til å 
være der: En overfladisk sammenligning av TV-programmene "Debatten" på NRK1, og det tilsvarende 
"Debatten" på danske DR2, for eksempel, viser til dels store forskjeller i hvordan "debatt gjøres" på de to ulike 
kanalene. Det danske "Debatten" er i mye større grad regissert og filmet som et "show", hvor særlig 
programlederen har en fremtredende rolle og tempoet er høyt. På NRK1 starter "Debatten" ofte med at "vanlige 
mennesker" som på et eller annet vis er involvert i temaet som diskuteres, får si noe om egne 
opplevelser/meninger "fra salen". Dette er imidlertid bare usystematiske observasjoner -  en videre 
sammenligning av de to programmene ville selvfølgelig vært interessant.  
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rasjonalistiske, altså det synet at politikk utelukkende handler om å vinne stemmer og at 

demokrati følgelig betyr "aggregeringsdemokrati" (jf. over).  

Men dette er interessant: om det er slik at mottakerne ikke finner politikere og 

mediekommentatorers retoriske praksis god, som Kock hevder ved å vise til undersøkelser 

(Kock 2003a; 2011a, kap. 8) om hva vi som mottakere av debatt vil ha; ja, om mottakerne 

ønsker en annen debatt enn politikere og medier gir dem, handler da debattanter og 

tilhørere/lesere ut fra ulike normsystemer? Eller, om mottakerne godtar den adferden som 

Kock påpeker er dårlig, noe som det kan tyde på at de til en viss grad også gjør, siden aviser 

selger og folk fremdeles ser TV-debatter for eksempel, har også de da internalisert et 

normsystem som ikke er egnet til å nå offentligheten mål om å "diskutere hvad der er til det 

fælles bedste"? Om det, som Kock sier, stemmer at den offentlige debatten har endret seg de 

siste 20 årene, kan vi si at det i offentligheten som felt har skjedd en normforandring? 

3.4.2 Tekstnormkonflikter i offentligheten? 

Normsystemer, sier Berge, kan endre seg av ulike grunner, og årsakene til tekstnormendringer 

må "søkes i de sosiale felt, eller om man vil i den sosio-historiske situasjonens egenart som 

normsystemet genererer atferd i" (Berge 1990: 45). Nå endrer selvfølgelig tekstnormer seg 

hele tiden, i og med at normer bare "eksisterer" fordi vi bruker dem – enhver bruk av en norm 

vil bekrefte den, men også forandre den litt. Men større normendringer kan også skje, og da 

må man altså, ifølge Berge, finne årsakene i konteksten. Berge nevner fire måter normendring 

kan skje: a) Gjennom normfastsettelse; b) ved forskyvning i inkorporeringen (jf. over); c) ved 

tekstnormkonflikter i et felt, ved at det finnes ulike forståelser av enten hvilke mål et 

normsystem  skal brukes som middel til å nå, hvilke funksjoner atferden skal ha, eller hvilke 

normer som skal brukes til å nå et gitt mål; eller d) ved samfunnsendring. Normendringer ved 

samfunnsendring innebærer at en ny samfunns- eller situasonstype blir etablert, som det ikke 

finnes et konstituert normsystem for (Berge 1990: 46f.).  

Om vi tar utgangspunkt i feltbegrepet igjen, kan de lite adekvate normene i et 

Bourdieusk/sosiotekstologisk perspektiv kanskje forklares med at offentlighetens autonomi 

"trues" av logikker fra andre felter, for eksempel politikk og journalistikk, med 

vurderingshierarkier og normer for kommunikativ adferd som gjør at goder som "makt" eller 

"oppmerksomhet" kan nås. Om denne typen "felt-logikk" overføres til offentligheten som felt, 

hvor man skal "argumentere [ikke] ud fra særinteresser, men er nødt til at gøre det ud fra 

værdier der er felles – om ikke for alle, så dog for de fleste" og hvor det er kraften i riktige, 
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relevante og vektige argumenter som gjelder, om vi skal tro retorikkvitenskapen, er det klart 

at målet om en god, demokratisk debatt blir vanskelig å nå. 

Og i og med at retorikkvitenskapen dermed tydeligvis ikke tar utgangspunkt i eksisterende, 

internaliserte normer for god debatt, kunne vi si at retorikkvitenskapens normer er 

preskriptive. Kock, med sin tanke om argumentasjonsundervisning i skolen og at journalister 

og kommunikasjonseksperter ved hjelp av retorikere skal bli flinkere til å "avsløre" dårlig 

argumentasjon, og at politikere som en følge av dette vil endre sine normer, ønsker altså at 

retorikkvitenskapens kvalitetsnormer skal "fastsettes" og inkorporeres (jf. Berge 1990: 37f.). 

Inkorporering av fastsatte normer krever ifølge Berge (med referanse til Sundby) at de som 

fastsetter normene har "rett" til å utføre normfastsettelsen, og ikke minst har autoritet nok, slik 

normen blir tatt til følge. – Skolen kan i så måte være en viktig normautorisator for 

retorikkvitenskapens kvalitetsnormer. Men kan retorikere som fagformidlere også være det? 

Og hvor dårlig står det egentlig til med debatten? Finnes normer for god debattkultur slett 

ikke hos aktørene? 

3.4.3 Sosiotekstologi og deltakerperspektiv 

Sosiotekstologiens deltakerperspektiv gjør det mulig å, i motsetning til retorikkvitenskapen 

som vurderer ytringer etter forhåndsdefinerte kriterier hentet fra blant annet teorier om 

deliberativt demokrati, studere de normene deltakerne selv orienterer seg etter. – Vi har da 

tross alt, i Norge i hvert fall, offentlig debatt. Og som vi så Villadsen sa: "grundlaget for 

vurderinger jo ikke er grebet ud af ingenting" – det trenger i alle fall ikke være det. I 

avisdebebatten om bistand- og utviklingsspørsmål de siste ti årene, finnes det mange 

eksempler på at debattdeltakerne selv – stort sett politikere og representanter for bistands- og 

opplysningsorganisasjoner – orienterer seg etter implisitte regler for argumentasjon, ved 

metakommentarer som: "Sannsynligvis vil vi aldri få en helt konfliktfri rovdyrpolitikk i dette 

landet. Men den uenigheten burde være til å leve med. Det innebærer imidlertid at begge 

parter må ta ansvar for å føre debatten på et saklig nivå".56 Og: "La oss slippe en ny 

fordummende debatt for eller imot bistand til fattige land der vi får servert enkeltstående 

'bevis' på at bistanden enten virker eller ikke virker. Det enkleste i verden er å komme med en 

haug av eksempler for enten det ene eller det andre".57 Eller: "Jeg er veldig for en aktiv 

bistandsdebatt, men da ønsker jeg virkelig at den skal være konstruktiv, nyansert og basert på 

                                                 
56 Lars Haltbrekken i innlegget "Bruer, ikke murer", Klassekampen 05.08.2009 
57 Aksel Nærstad i innlegget "Ny tabloid bistandsdebatt", Dagbladet 16.03.2009 
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fakta, og ikke unyansert og bombastisk.58 – For å nevne noen eksempler, som det finnes 

uttallige andre av. Selvfølgelig finnes det også mye usakelig, irrelevant og dårlig offentlig 

debatt, men poenget mitt er at retorikkvitenskapens kvalitetsnormer ikke nødvendigvis bare 

kan finnes ad spekulativ, filosofisk vej, men at de faktisk antakeligvis også finnes der ute i 

offentligheten – som ideer ikke bare retorikere, men også de som ytrer seg offentlig "lever 

på". Dette krever imidlertid et deltakerperspektiv, og ikke et kritisk utenfraperspektiv, som 

hos Kock. 

Men, en liten eksurs: Er nå retorikkvitenskapens kvalitetsnormer for god debatt tekstnormer? 

På hvilket normnivå – stilnormer, innholdsnormer, komposisjonsnormer – hører 

retorikkvitenskapens argumentasjonsnormer hjemme? I denne sammenhengen kan det være 

nyttig å gå tilbake til Kocks begrep om "dialektisk forpliktelse": god argumentasjon innebærer 

at man både gir argumenter for sitt syn, men at man også lytter til og svarer på 

motargumenter. Det er likevel forskjell på hvordan man utformer et debattinnlegg i 

Klassekampen, en kronikk i Aftenposten, et innlegg i en TV-debatt før valget, et spørsmål 

eller et svar i Stortingets spørretime, eller diskuterer en sak på Dagsnytt 18 i P2. Kock viser at 

aktører i offentligheten ikke hører på hva motparten sier, og heller ikke gir gode argumenter, 

men er det ikke likevel slik at den "dialektiske forpliktelsen" på mange måter er 

institusjonalisert i våre kommunikative praksiser? – I "Debatten" på NRK1 eller på "Dagsnytt 

18" i P2 er det jo tross alt alltid flere, som nettopp debatterer? Og redaktørplakaten sier 

redaktører skal fremme "en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling".59 Er 

retorikkvitenskapens argumentasjonsnormer "prosedurale" eller "substansielle"? – Om gode 

argumentasjonsnormer skal internaliseres, kan man gjøre dette uten å også samtidig 

internalisere gode stilnormer? Er relevante, vektige argumenter fremført med skrivefeil og 

dårlig tegnsetting i et kommentarfelt på "Nye meninger" god argumentasjon? Vi lar 

spørsmålene ligge så lenge. – Både de dialektiske forpliktelsene og deltakerperspektivet 

kommer vi tilbake til i de to neste kapitlene. 

I stedet returnerer vi her til retorikkvitenskapens normativitet. For selv om man med et 

deltakerperspektiv kan vise at aktører også orienterer seg etter normer tilsvarende 

retorikkvitenskapens, kan man som kjent ikke utlede "bør", fra "er". – Om 

retorikkvitenskapen ønsker å være et normativt og kritisk fag, trenger man også mer utopiske 

                                                 
58 Arvid Solheim i innlegget "Hyllands manglende logikk", Dagbladet 08.08.2009 
59 Redaktørplakaten finnes elektronisk blant annet på Norsk Redaktørforenings hjemmesider: 
http://www.nored.no/Redaktoeransvar/Redaktoerplakaten (lest: 28.05.2012). 

http://www.nored.no/Redaktoeransvar/Redaktoerplakaten
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idealer. Og de kan man for eksempel hente ved å vise til behovet for deliberativt debatt og 

deliberativt demokrati. Men her er for så vidt retorikkvitenskapen noe uklar: På den ene siden, 

hevder retorikkvitenskapen at man må argumentere rederlig og med fokus på det felles beste, 

fordi politisk argumentasjon handler om hva man skal gjøre. På den andre siden er det et 

retorikkvitenskapelig poeng at man for det første godt kan argumentere "strategisk", altså for 

å påvirke andres syn, og for det andre at man ikke nødvendigvis blir enige om hva som er det 

felles beste og om hva man skal gjøre, fordi vi i moderne samfunn ikke deler de samme 

normene. Og jeg spør igjen: Blander retorikere idealer og realiteter? Eller blander de noe helt 

annet? 

3.4.4 En alternativ offentlighetsforståelse? 

Det er på tide å invitere sosiologien inn i samtalen. For hvordan skal egentlig offentligheten 

forstås? Har retorikkvitenskapen en adekvat "offentlighetsontologi" gitt dens normative og 

samfunnsvitenskapelige ambisjoner? Før vi går over til retorikkvitenskapens forhold til 

Habermas, skal vi her så vidt innom et interessant perspektiv på forholdet mellom Bourdieus 

feltbegrep og offentligheten, utviklet av sosiologen Gunnar Aakvaag i artikkelen "Når teori og 

praksis skiller lag. En habermasiansk kritikk av noen grunntrekk i Pierre Bourdieus generelle 

sosiologi" (Aakvaag 2009b). Jeg kan ikke her gjøre rede for hele Aakvaags teoretiske 

utlegning og den faglige konteksten artikkelen er blitt til i, men veldig kort fortalt forsøker 

han i denne artikkelen å vise hvordan Bourdieu med sin konfliktbaserte samfunnsteori, ikke i 

stor nok grad besvarer spørsmål om forholdet mellom "frihet og orden", altså forholdet 

mellom aktørers frihet og sosial integrasjon.60 Både Bourdieu og, skal vi snart se, Habermas 

ønsker dessuten at "[v]itenskapens avsløringspotensiale skal omsettes i frigjørende, 

samfunnsdannende virksomhet" –  i egenskap av å være "sosiologiske opplysningstenkere", 

som Aakvaag kaller dem (Aakvaag 2009b: 2). I Bourdieus sosiologiske opplysningsprosjekt 

eksisterer det imidlertid "en spenning  mellom politisk praksis og sosiologisk teori", og denne 

spenningen greier ikke Bourdieu å løse – uten hjelp av habermasiansk innsikt, mener 

Aakvaag. 

Når det gjelder sosiologiske spørsmål om sosial integrasjon i moderne samfunn, knyttes dette 

til legitimitet, altså hvordan man kan forklare at den ulikheten og de maktforskjellen som 

finnes i samfunnet i større eller mindre grad aksepteres av samfunnsmedlemmene, noe som er 

nødvendig for sosial integrasjon. Bourdieu, med sin teori om sosiale felt, symbolsk kapital og 

                                                 
60 Også kjent som "aktør/struktur-problematikken" i moderne sosiologi (se f.eks. Aakvaag 2008: 30) 
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habitus, løser ifølge Aakvaag ikke legitimitetsproblemet fullt ut, blant annet ved at teorien om 

utdifferensierte sosiale felt mangler et sosiologisk totalitetsbegrep – en demokratimodell.61 

Mye kunne vært sagt om både Aakvaag og Bourdieu, men kort sagt innebærer det manglende 

totalitetsbegrepet til Bourdieu at Bourdieu ikke i tilstrekkelig grad kan si noe om  "de sfærer 

eller felter hvis oppgave det er å fange opp, problematisere og kommunisere de patologier 

som oppstår i institusjonelt differensierte moderne samfunn" (ibid.: 14). Og Aakvaag utdyper: 

Med dette sikter jeg for det første til det sivile samfunn, dvs. den sfære eller det felt 

hvor det befinner seg aktivister, sosiale bevegelser og frivillige organisasjoner som 

retter fokus mot ulike sosiale problemer. Og jeg sikter for det andre til det offentlige 

rom, som er det sted hvor samfunnsmedlemmene i egenskap av engasjerte og likestilte 

borgere kan komme sammen for å diskutere og vurdere temaer, problemer og 

løsningsforslag knytet til allmenne samfunnsmessige forhold (ibid. 14f.).  

Dette synet tilsvarer som vi ser Kocks forståelse av argumentasjonsdemokrati. Men Aakvaag 

skriver også videre: "Det sivile samfunn og offentligheten er (…) det stedet hvorfra et 

komplekst moderne samfunn kan observere og tematisere seg selv in toto – dvs. på tvers av 

ulike felter og kapitalformer" (ibid.: 15, min ikke-kursivering). – Her ser vi altså en forståelse 

av offentligheten ikke som et felt i vanlig forstand, men som et "meta-felt".   

Og dermed er vi også over på deliberativ demokratiteori, som jo er retorikkvitenskapens 

norm-kilde. – Men hva så? Jo, om retorikkvitenskapen har ambisjoner om flerfaglighet, og 

forsøker å nå disse ambisjonene blant annet ved å legitimere sin normativitet og basere sin 

samfunnsontologi på deliberative demokratimodeller, altså normativ samfunnsvitenskap, må 

man ta denne samfunnsvitenskapen på alvor. Deliberativte demokratimodeller forsøker 

nettopp, blant annet, å si noe om hvordan sosial integrasjon er og kan være mulig i moderne 

samfunn – samfunn hvor vi slett ikke er enige om alt, som også retorikkvitenskapen påpeker. 

Normativ teori om moderne samfunn er noe annet enn teori om god kommunikasjon. Fra en 

normativ teori om samfunn kan man imidlertid utlede begrunnede kriterier for hva som er god 

kommunikasjon, men enda bedre: fra en teori om (god) kommunikasjon kan man faktisk 

utlede en samfunnsteori normativt forankret i intet annet enn språket selv, noe 

retorikkvitenskapen burde ha interesse av. Så la oss gå i dialog med Habermas. 

  

                                                 
61 Dette argumenterer også Aakvaag grundig for, men det har vi ikke anledning til å inn på her. 
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4 Habermas og hans kommunikasjonsteoretiske samfunnsforståelse 

Habermas' samfunns- og demokratiteori  inneholder flere elementer som kan gjøre det mulig å 

tenke den normative retorikken "videre", og å adressere Kjeldsens spørsmål om 

normativitetens problemer. Det å bruke Habermas i en horisontutvidende dialog med 

retorikkvitenskapen forutsetter imidlertid at Habermas og retorikkvitenskapen snakker samme 

språk. Innledningsvis skrev jeg likevel at et av utgangspunktene for min interesse for en 

"habermasiansk retorikk", var at det i flere retorikkfaglige tekster blir hevdet at Habermas 

nettopp ikke er relevant for retorikkvitenskapen. Riktig nok er det ikke slik at det i disse 

tekstene blir hevdet at all habermasiansk tenkning irrelevant, noe vi alt har sett eksempler på, 

men like fullt vises det til fundamentale forskjeller i det retorikkfaglige og det habermasianske 

perspektivet, særlig knyttet til studier av offentlig debatt. – Er da en dialog med 

habermasianske perspektiver mulig? 

Så absolutt, vil jeg påstå. For det jeg her vil argumentere for, er at Habermas og 

retorikkvitenskapen faktisk ikke er fundamentalt forskjellige på viktige punkter, men at de 

tvert imot på mange måter er solid plantet på samme fundament. Men jeg vil også 

argumentere for at deler av dette felles fundamentet ikke er synlig for retorikere, fordi de leser 

Habermas inn i en retorikkvitenskapelig kontekst. Leser man derimot Habermas inn i "hans 

egen" kontekst, dvs. en samfunnsvitenskapelig, vil det felles fundamentet kunne bli lettere å 

se. I dette kapittelet vil jeg forsøke å utdype denne argumentasjonen, og jeg starter med å gå 

gjennom  retorikkvitenskapens kritikk av Habermas, samt min egen "kritikk" av denne 

kritikken. Deretter presenterer jeg Habermas' prosjekt og demokratiteori, med vekt på de 

begrepene og forståelsesrammene som på den ene siden retorikkvitenskapen finner 

problematiske, men som på den andre siden, som jeg vil argumentere for, faktisk er begreper 

og forståelsesrammer som muliggjør en dialog med retorikkvitenskapen – om man leser 

Habermas på samfunnsvitenskapelige og ikke retorikkvitenskapelige premisser. Underveis i 

denne presentasjonen vil jeg så forsøke å vise hvordan en normativ retorikkvitenskap og 

Habermas deler mer enn man altså skulle tro, med det formål å også vise hvordan en 

alternativ lesning av Habermas kanskje kan åpne opp for interessefellesskap i ny form. I 

tillegg vil jeg på nytt trekke inn sosiotekstologiske perspektiver, og peke på hvordan og 

hvorfor også disse bør utgjøre en viktig del av dette interessefellesskapet.  
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4.1 Retorikkvitenskapen og Habermas 

Som sagt har flere normative og empiriske retorikere påpekt at Habermas på noen måter har 

innsikter å bidra med i den normative retorikkvitenskapen, men på andre, grunnleggende 

måter ikke. De av Habermas' teorier som gjerne blir sett på som nyttige, er særlig hans 

offentlighetsteori (Just 2002; Kock og Villadsen 2008) og hans skille mellom ulike typer 

utsagn og  tilhørende argumentative diskurser (Kock 2003b), og i tillegg blir han ofte nevnt i 

mer overordnede tekster om retorikk og deliberativt demokrati (f.eks. Kock 2009c; Villadsen 

2008b). I tillegg finnes det også retorikere som  tar utgangspunkt i Habermas' teori om 

kommunikativ handling for å studere konstitutiv retorikk (Just 2004, 2005, 2007). Likevel 

påpeker noen av de samme retorikerne at på tross av disse "retorikk-vennlige" momentene 

ved Habermas' demokrati- og samfunnsteori, så er hans syn særlig på det vi her har kalt 

"politisk tale" og "deliberativ retorikk" grunnleggende annerledes enn den normative 

retorikkvitenskapens syn på det samme. Klarest formulerer Kock62 dette  i boka De svarer 

ikke (Kock 2011a), og jeg siterer likeså godt en hel side: 

At man vil påvirke andres anskuelser, er legitimt; alle de teorier som går ud på at det 

er kritisabelt at være 'strategisk', dvs. at ville overbevise, er livsfjerne. Den mest kende 

teori af denne art skyldes den tyske filosof og samfundstænker Jürgen Habermas, der 

har haft kolossal indflydelse også i dansk tænking. For ham er det afgørende at man 

bruger sproget på den 'sande' måde, nemlig den 'kommunikative' – dvs. som et redskab 

til at forstå hinanden. Den 'strategiske' måde, dvs. at tale for at påvirke andre, er 

suspekt og kritisabel. Videre mener Habermas at hvis uenige samtalepartnere 

argumenterer redeligt med hinanden, altså for at forstå og ikke for at 'vinde', så vil de 

i princippet bevæge sig imod enighed – 'konsensus' – i kraft af argumenternes 

rationelle magt. Habermas kan man lære meget af, men på begge disse punkter er 

denne bog – der er skrevet ud fra et 'retorisk' synspunkt – uenig med ham. For det 

første: At mennesker blandt andet taler for at forstå hinanden, og at vi alle har 

interesse i at forstå hvad der er i andres hoveder, er oplagt – men hva skulle få det 

enkelte menneske til hele tiden at indvie andre i sine tanker, hvis det ikke også var for 

at påvirke dem? For det andet: Vist har vi brug for at argumentere redeligt og 

                                                 
62 Kock ser for øvrig ut til å være den eneste som eksplisitt "tar avstand fra" Habermas i de tekstene vi studerer 
her. Andre, som Villadsen og Just, nevner Habermas som en "ufravikelig" refereranse når man snakker om 
deliberativt demokrati, eller tar habermasianske innsikter i bruk i egne arbeider. Men nå er det også stort sett 
Kock som har skrevet de mer teoretiske tekstene, og som ikke minst har utviklet en normativ 
argumentasjonsteori, så sånn sett er det kanskje ikke unaturlig at det er i hans tekster vi finner "negative" 
referanser til Habermas. 
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rationelt med hinanden; det er sådan set det denne bog handler om. Det skal vi gøre 

for vor egen og for fællesskabets skyld. Men det indebærer ikke at vi ikke kan have 

grundlæggende uenigheder, bl.a. om politik – dvs. uenigheder som bliver stående, 

også efter vi har argumenteret redeligt og rationelt. Det har blandt andet noget at 

gøre med at mennesker diskuterer politik m.v. ud fra værdier – og dem vil vi ofte have 

forskellige syn på som ikke lige lader sig ophæve. Netop derfor er det også legitimt at 

argumentere for at 'vinde' (s. 41f.) 

Stort sett den samme kritikken har Kock også fremført i andre tekster (se f.eks. Kock 2008a, 

2009a; Kock 2009c; Kock og Villadsen 2008), og hovedpoenget hans er altså at Habermas 

feilaktig tror at vi kan bli enige med hverandre i offentlig debatt og at "strategisk handling" er 

kritisabelt. Vi så også at Kock, som en følge av dette, definerte Habermas' demokratiteori som  

"the idealist theory of democracy", en teori Kock tar avstand fra, til fordel for teorien om 

"deliberativt demokrati". Sistnevnte plasserer han "mellom" Habermas' modell og den liberale 

modellen. Til dette vil jeg si at Kock nok har rett i at konsensus-begrepet er en viktig del av 

Habermas' kommunikasjonsteoretiske forståelse av samfunnet. At Habermas stiller seg kritisk 

til at strategisk handling skal være den dominerende handlingstypen i samfunnet er nok heller 

ikke feil. Jeg kritiserer sånn sett ikke direkte alle de påstandene Kock fremmer om Habermas, 

konsensus og "strategisk" handling. Det jeg derimot kritiserer, er hvordan Habermas' ulike 

begreper og teorier blir forstått. Jeg vil nemlig argumentere for at Kocks avvisning av 

Habermas demokratimodell er et resultat av en grunnleggende feillesning av hva Habermas 

forsøker å si noe om. 

Som Gadamer (2010) sier, kan man bare forstå (i hermeneutisk forstand) et verk om man har 

forstått spørsmålet teksten er et svar på. Og leser man Habermas' verker for eksempel som 

svar på spørsmålet: "Hva er god debatt?" er det stor sannsylighet for at man vil forstå 

Habermas' verker som mindre relevante for den normative retorikkvitenskapen vi her tar 

utgangspunkt i. Forstår man Habermas' verker som svar på f.eks. et spørsmål om hvordan vi 

faktisk argumenterer med hverandre i offentligheten i moderne samfunn, er nok heller ikke 

Habermas forenlig med retorikkfaglige innsikter. Men forstår man derimot Habermas' tekster 

som svar på spørsmål som: "Hvordan kan man identifisere og rekonstruere universelle vilkår 

for hvordan vi kommer til forståelse overfor hverandre?" (Habermas 1995), "Hvordan kan 

kritisk teori bekrefte gyldigheten av sine egne kritiske standarder?"(Habermas 1984, 1987), 

"Hva er de sosiale og institusjonelle vilkårene for en mulig legitim produksjon av lover?" 

(Habermas 1996), "Hvordan er sosial integrasjon mulig i moderne samfunn?", (Habermas 
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1996, 1999c), og lignende,  er det en viss mulighet for at Habermas' 

kommunikasjonsteoretiske innsikter likevel kan være av interesse for en normativ 

retorikkvitenskap. Dette vil jeg i det følgende forsøke å vise. 

Min hypotese er at det å lese Habermas ut fra for eksempel en tanke om at han forsøker å si 

noe om konkrete ytringer i totale situasjonskontekster, og ikke for eksempel ut fra en tanke 

om at han, som jo blant annet er en (aner)kjent sosial- og modernitetsteoretiker, forsøker å 

besvare noen av de spørsmålene om modernitet, frihet og samfunnsmessig integrasjon som 

sosial- og modernitetsteoretikere gjerne ønsker å besvare, gjør at viktige sider av hans 

kommunikasjonsteoretiske syn på samfunnet og demokratiet blir oversett eller direkte 

misforstått. Mer konkret gjelder dette retorikkvitenskapens forståelse av hvordan Habermas 

forstår "kommunikativ" og "strategisk" handling, "konsensus", og "deliberativt demokrati" – 

som for så vidt alle henger sammen både med hverandre og  med andre viktige begreper.63 

Men skal vi få bedre innsikt i Habermas' sosiologiske syn på dette, må vi aller først få litt 

bedre grep om hva Habermas' prosjekt faktisk er. Selvfølgelig kan jeg ikke her gjengi hele 

Habermas' teorikompleks, og jeg vil derfor også her fokusere på de begreper og 

forståelsesrammer som er relevante for vår del. Det overordnede rammeverket er likevel 

Habermas' teori om den demokratiske rettstaten i moderne samfunn, som for så vidt bygger på 

store deler av Habermas' tidligere arbeider, dvs. på Habermas' kommunikasjonsteoretiske 

forståelse av samfunnet. Men for å forstå denne kommunikasjonsteoretiske demokratiteorien, 

må vi også skaffe oss en viss innsikt i Habermas' metodologiske standpunkt. Før vi kommer 

nærmere inn på demokratiteorien og dens teoretiske forutsetninger, skal vi derfor raskt 

skissere opp Habermas' faglige kontekst og presentere hans vitenskapsteoretiske og 

metodologiske innstilling.  

Til slutt her er det forresten på sin plass å påpeke at min lesning av Habermas selvfølgelig er 

én lesning blant flere mulige andre. Lesningen er likevel ikke tatt ut av ingenting, men baserer 

seg på, og er stort sett sammenfallende med, lesninger gjort av norske sosial- og 

vitenskapsteoretikerne som selv har brukt habermasianske innsikter, enten som utgangspunkt 

for teoriutvikling eller i mer empiriske arbeider. (Se note 62 for en liste over disse.) 

 
                                                 
63 En del av Kocks "feillesning" kan for så vidt ha sitt utspring i at han har tatt utgangspunkt i Habermas' The 
theory of communicative action (TCA) (1982) i flere av tekstene der Habermas kritiseres. Men dette forandrer i 
grunnen ikke saken – Habermas presenterer ingen teori om deliberativt demokrati i moderne samfunn i TCA, så 
om Kock forstår ham sånn, er det like fullt en feillesning. Dessuten har Kock (2008b) også referert til Between 
facts and norms (Habermas 1996), som jo er verket hvor Habermas presenterer sin teori om den moderne 
demoraktiske rettsstaten. 
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4.2 Utgangspunkt og faglig kontekst64 

Habermas er altså – blant annet – sosiolog og modernitetsteoretiker. Dette innebærer at han i 

sine arbeider forsøker å utvikle sosiologiske begrep og teorier som skal gjøre det mulig å 

fange opp modernitetens egenart som kulturell, institusjonell og psykologisk totalitet 

(Aakvaag 2005). Han er tilknyttet Frankfurterskolen og dennes kritiske tradisjon, men i 

motsetning til sine forgjengere her, har Habermas et langt mer positivt syn på modernitetes 

evne til å løse egne problemer. Et viktig element i den tidlige Frankfurterskolens program var 

kritikken av den daværende positivistiske vitenskapsorienteringen. Innenfor kritisk teori er det 

rådende synet at en nøytral samfunnsteori ikke er mulig; enten er samfunnsteorier kritiske, 

rettet mot å avsløre illegitime maktforhold, eller så er de selv med på å opprettholde disse 

maktstrukturene. Etter fremveksten av fascicmen, som ble sett på som en konsekvens av 

moderniseringen og "den instrumentelle fornufta si stadige utbreiing", ble imidlertid det 

kritiske prosjektet stadig mer pessimistisk (Brekke et al. 2003: 71). Habermas, derimot, har 

hatt som sitt hovedprosjekt å redde tanken om en helhetlig fornuft som et normativt grunnlag 

for kritikk av samfunnet. I boka Moderne sosiologisk teori skriver Aakvaag at tittelen på 

foredraget Habermas holdt da han i 1980 ble tildelt Adornoprisen, kan stå som overskrift over 

hele hans virke: Det moderne som ufullendt prosjekt (Aakvaag 2008: 172). Den samme 

Aakvaag klassifiserer også, som vi så, Habermas som en "sosiologisk 

opplysningstenker"(Aakvaag 2009b: 1). Særlig viktige spørsmål i denne sammenheng er 

spørsmål om sosial integrasjon i moderne samfunn, og altså spørsmål om samfunnets 

rasjonalitet. Habermas' samfunns- og demokratiteori må forstås med dette som utgangspunkt. 

Filosofen og statsvitenern Jørgen Pedersen viser i sin avhandling Rasjonell rekonstruksjon 

som metodisk innstilling: en undersøkelse av Jürgen Habermas' metode (Pedersen 2006b) 

hvordan Habermas sitt forfatterskap kan struktureres som fem forskjellige 

forskningsprogrammer: formalpragmatikken, utviklingsteorien, diskursetikken, 

                                                 
64 Presentasjonen av Habermas er basert på Habermas (1994, 1996, 1999c, 2005, 2011), i tillegg til at jeg har hatt 
god nytte av arbeider av bl.a.  Ragnvald Kalleberg (1999a, 1999b, 2009), Erik Eriksen og Jarle Weigaard (1999; 
2004), Jørgen Pedersen (2006b, 2007a, 2011), og Gunnar C. Aakvaag (2005, 2009a, 2010), som alle har vært 
viktige – for ikke å si avgjørende – for den norske Habermasresepsjonen. Dette, igjen, betyr at jeg ikke her 
direkte presenterer kritikk av Habermas, noe som nok i seg selv er kritikkverdig, men dessverre er det begrenset 
hvor mange forbehold det er plass til i en masteroppgave. Dessuten: her er det jo også til en viss grad Habermas 
som brukes kritisk. Når det er sagt, presenterer de fleste av de verkene jeg har referert til her også kritikk av 
Habermas' teorier. Og ikke minst har Habermas i sine senere verker, hvor den demokratiteorien vi her skal 
presentere er formulert, selv tatt innover seg tidligere kritikk, for eksempel i Between facts and norms (Habermas 
1996), hvor han har begynt å operere med et skille mellom "sterke" og "svake" offentligheter, som han har hentet 
fra Nancy Fraser – en av dem som har kritisert hans teorier fra et feministisk perspektiv (Fraser 1992). Se for 
øvrig og for eksempel Calhoun (1992), Finlayson og Freyenhagen (2011) og Lysaker og Aakvaag (2007) for et 
knippe andre kritiske perspektiver på Habermas. 
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demokratiteorien og teorien om demokrati i den postnasjonale konstellasjon. Som vi alt har 

slått fast, er for vår del særlig demokratiteorien som er relevant, hvor blant annet også 

Habermas' teori om det såkalte "demokratiske maktkretsløpet" og hans offentlighetsteori 

inngår – begge deler skal vise seg å være nyttige for vår del. Like fullt er også andre deler av 

Habermas' arbeider relevante. Formalpragmatikken og teorien om kommunikativ handling er 

for eksempel fundamentet for demokratiteorien. I denne fremstillingen gjør jeg imidlertid ikke 

eksplisitt greie for disse hver for seg, men integrerer dem i en mer generell fremstilling av 

viktige begreper og forståelsesrammer hos Habermas. Dette vil nok gjøre fremstillingen noe 

uklar, og Habermas' argumentasjon for sine påstander kommer til tider ikke så godt frem som 

den burde. I verkene jeg referer til underveis argumenterer imidlertid Habermas godt for seg, 

på de vitenskapsteoretiske og metodiske premisser vi nå skal si noe om. 

4.3 Habermas' metode og vitenskapsteori65  

4.3.1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt 

I samfunnsvitenskapene kan man grovt sett dele de ulike vitenskapssynene inn i to 

grunnleggende paradgimer:  

a) Det scientistiske/objektivistiske paradigmet, modellert etter naturvitenskapen, hvor 

forskeren inntar et "tilskuerperspektiv" overfor den handlende aktøren med det å 

beskrive f.eks. adferd. 

b) Det hermeneutiske/subjektivistiske paradigmet, hvor forskeren inntar et 

"deltakerperspektiv", for slik å kunne forklare/forstå aktørers handlinger. 

Habermas, på sin side, har kritisert begge disse paradigmene.66 Han søker i stedet å kombinere 

en beskrivende og forklarende/fortolkende tilnærming til virkeligheten, en tilnærming som 

skal være deskriptiv og normativ på samme tid, for slik å kunne fundere en kritisk 

samfunnsteori. Problemet med det objektivistiske paradigmet er at en utelukkende deskriptiv 

tilgang ikke kan ha en kritisk funksjon, mens problemet med det subjektivistiske paradigmet 

er at tradisjonell hermeneutikk mangler grunnleggende kriterier som kritikk kan baseres på 

(Pedersen 2007b: 471).  Mot dette, eller dvs., som en syntese av dette utvikler så Habermas 

rasjonell rekonstruksjon som metodisk tilnærming, som innebærer "[the systematic 

                                                 
65 Jeg baserer meg her stort sett på Jørgensen (2006a, 2007b). 
66 Se f.eks. Habermas (1981, 1990). 
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reconstruction] of the intuitive knowledge of competent subjects"(Habermas 1995: 9). Som vi 

så i kap. 3.4.4 er det et mål for Habermas (og Bourdieu) å i større grad forene teori og praksis. 

Et poeng hos Habermas er nemlig å kunne forene to ulike syn på politikk: det aristoteliske 

fokuset på den politiske sfæren som en del av det etiske, og det hobbske synet på viktigheten 

av mer strenge vitenskapelige metoder i studiet av det politiske. For Aristoteles, var det 

phronesis, innrettet mot praktiske handlinger i en verden i stadig omskiftning som var av 

betydning for politikken, ikke evig teoretisk kunnskap. – Et synsspunkt vi altså ser konturene 

av også i den moderne normative retorikkvitenskapen, f.eks. i Kocks argumentasjonsteori. 

Dette klassiske idealet blir så radikalt endret med Hobbes, hvor politikk forstås som 

maktkamp – den samme politikkforståelsen Kock kritiserer i De svarer ikke. Men Hobbes 

forstår politikk som "alles kamp mot alle" med et teorietisk-praktisk mål: "Hobbes er for 

Habermas den første som studerer lovene for borgerlig liv på bakgrunn av det mekanistiske 

verdensbilde, ut fra et ønske om å regulere politiske institusjoner" (ibid.: 473).  En slik 

moderne sosialfilosofisk forståelse har imidlertid et grunnleggende problem, mener 

Habermas, for ved å innføre moderne vitenskapelig logikk, mister man tilgang til praksis. 

Derfor er altså målet for Habermas å forene grekernes praksisorientering med den moderne 

vitenskapens innsikter og metodisk opparbeidede kunnskap: 

How can the promise of practical politics – namely of providing practical orientation 

about what is right and just in a given situation – be redeemed without relinquishing 

on the one hand, the rigor of scientific knowledge, which modern social philosophy 

demands in contrast to the practical philosophy of classicism? And on the other, how 

can the promise of social philosophy, to furnish an analysis of the interrelationship of 

social life, be redeemed without relinquishing the practical orientation of classical 

politics (Habermas 1974: 44 sitert i Pedersen 2007b: 475). 

Og dette gjør Habermas ved å utvikle sin rekonstruktive metode. Jeg kan av plass- og 

kompleksitetsgrunner ikke gjengi denne her, men jeg vil peke på noen grunnleggende trekk 

ved denne metodiske innstilllingen.67 

4.3.2 Rasjonell rekonstruksjon som metode 

Gjenstandsområdet for en rekonstruktiv vitenskap er den symbolsk strukturerte virkeligheten. 

Språket, det primære symbolsystemet, strukturerer verden rundt oss, og det er gjennom 

                                                 
67 Se Pedersen (2006b) for en grundig gjennomgang og drøfting av Habermas' metode. 
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språket vi blir sosialiserte inn i en sosial, intersubjektiv sammenheng – noe 

retorikkvitenskapen ser ut til å kunne si seg enig i, jf. kapittelet om "retorisk medborgerskap" 

over. Gjennom språket internaliseres også et sett av normer og regler som ikke kan beskrives 

som naturlig gitte,  og dette gir språket en avgjørende posisjon. Språk er imidlertid ikke 

entydig, og må derfor fortolkes. Hermeneutiske vitenskaper er nettopp opptatt av fortolkning 

av "overflatestrukturene" i språket (Pedersen 2007b: 476). Rekonstruktive vitenskaper, 

derimot, er interessert i å avdekke dypstrukturer, altså mer grunnleggende sett av regler, for 

eksempel for hvordan vi skaper meniningsfylte symbolske uttrykk. Det er med andre ord de 

underliggende reglene og strukturene utgjør forutsetningene for språklig mening overhodet 

som er målet for rekonstruksjonen.68  Med dette ønsker Habermas å gjøre 

"ferdighetskunnskap" til "påstandskunnskap", og denne rekonstrueres "through the choice of 

suitable examples and counterexamples through contrast and similarity relations, through 

translation, paraphrase and so on – that is through a well sought out maeutic method of 

interrogation" (Habermas 1995:19). 

Et viktig poeng hos Habermas er at hypotesene slike rekonstruktive analyser frembringer er 

feilbarlige og åpne for bekreftelse og falsifikasjon. Pedersen utdyber: 

[Hypotesene] er basert på empiriske analyser og representerer ikke en 

transcendentalfilosofisk avdekning av sistebegrunnelser. Denne fallibilistiske 

forståelsen av gyldigheten til det som fremstilles ved hjelp av rasjonell rekonstruksjon 

tar høyde for at gyldighetskrav reises i en historisk kontekst, og at denne konteksten 

ikke er stabil, men i stadig endring. Dermed anerkjenner en at det som er gyldig her 

og nå ikke nødvendigvis er gyldig i all fremtid. En slik fallibilisme er altså grunnet på 

at det en oppfatter som velbegrunnet og sant, i prinsippet alltid må være åpent for 

revisjon i lys av ny empiri eller nye velbegrunnede argumenter (Pedersen 2007b: 476). 

Habermas syn på også vitenskapelig "sannhet" er altså på mange måter "doxisk" (se 

Rosengren 2003) – vitenskap er "argumentasjonskollektiver", som Kalleberg kaller det 

(Kalleberg 1999b). Et annet viktig poeng er at den rasjonelle rekonstruksjonen skal ha en 

kritisk, konstruktiv og teoretisk funksjon samtidig. Eksplisering av hva som gjelder som 

gyldige ytringer, gjør det mulig å sette en gyldighetsstandard som kan fungere som målestokk. 

                                                 
68 Berges generelle tekstologi kan sies å være en vitenskap av denne typen. 
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Vi kunne utdypet Habermas vitenskapsteoretiske og metodiske innstilling ytterligere69, men 

dette er ikke en oppgave om sosiologisk metode – det er en oppgave om retorikkvitenskapen 

som normativ og empirisk vitenskap, og dennes mulighet for en faglig dialog med Habermas. 

Men det vi her har sagt om Habermas erkjennelsesinteresser og metodologi kan altså være 

nyttig for å forstå den faglige konteksten han skriver sine verker inn i. Vi ser at Habermas, i 

likhet med den normative retorikkvitenskapen, også ønsker å ta høyde for politikkens både 

praktiske og etiske aspekt, men samtidig på en vitenskapelig basis. Dette gjør han ved å skape 

et teoretisk og metodologisk fundament som gjør en kritisk samfunnsvitenskap mulig. Den 

rekonstruksjonen hans metode muliggjør, er ikke en form for rasjonalistisk rekonstruksjon, 

men den er basert på og stadig holdt opp mot empiriske realiteter. Men snakker så 

retorikkvitenskapen og Habermas "samme språk" utover dette? 

4.4 Kommunikativ handling, livsverden og konsensus 

Jeg vil her forsøke å gjøre Habermas' begrep om konsensus akseptabelt for den normative 

argumentasjonsteorien. Og Habermas' konsensus-forståelse kan som sagt ikke forstås 

uavhengig av hans modernitets- eller samfunnsteori. Som sosiolog er nemlig Habermas, slik 

vi nå flere ganger har påpekt, interessert i hvordan sosial integrasjon er mulig i moderne 

samfunn, som altså er kjennetegnet av en stadig økende funksjonell spesialisering og 

strukturell differensiering For å forklare sosial integrasjon, hevder Habermas at det i moderne 

samfunn finnes tre såkalte medier for samfunnsmessig integrasjon: penger, makt og 

solidaritet.70 De to første opererer gjennom byttemekanismer i henholdsvis markeder og f.eks. 

rettslig etablerte byråkratier, og sikrer det Habermas kaller en slags funksjonell integrasjon av 

samhandlingsnettverk. Solidaritet, derimot, er mediet for den egentlige samfunnsmessige 

integrasjonen, og om solidaritet skriver Habermas følgende: 

Jeg vil forbeholde denne termen for den type integrasjon hvor aktørers holdninger 

samordnes gjennom konsensus, enten ut fra felles verdier og intersjubjektivt 

anerkjente normer eller gjennom kommunikasjon av en bestemt type, nemlig den 

alminnelige bruk av dagligspråket som gjør at deltakerne kommer til forståelse med 

hverandre om noe i verden (Habermas 1999a: 70) 

                                                 
69 Pederse (2007b) setter opp rekonstruksjonens bærende prinsipper ved hjelp av ti punkter – vi har bare vært 
innom noen av dem. 
70 Dette inngår i Habermas' kjente teori om system og livsverden, som jeg ikke gør eksplisitt rede for her. Se del 
VI i Habermas (1987), eller kap. 7 i Aakvaag (2008) for en god innføring. 
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Det dette sitatet viser, er, som Kock påpeker, at konsensus for Habermas er fullt oppnåelig. Ja, 

Habermas mener ikke bare det er oppnåelig, men altså at det faktisk er en forutsetning for 

samfunnsliv i det hele tatt. Utgangspunktet for spørsmålet om sosial integrasjon i moderne 

samfunn er nemlig – også typisk sosiologisk – handlingskoordinering, noe som innebærer å 

forsøke å forstå hvordan man "blir enige" om hva som (skal) gjøres. Det vil si, om man da 

mener samfunnsvitenskapen må grunnlegges handlingsteoretisk, noe Habermas gjør. 

4.4.1 Kommunikative handlingers koordinerende funksjon 

I handlingsteoretiske samfunnsvitenskapelige retninger utgjør altså handlinger byggesteinene 

for sosialt liv (Eriksen og Weigård 1999: 29). Sosial integrasjon handler om handlinger og 

holdninger; hvordan vi mennesker kan fungere sammen. Et viktig sosiologisk spørsmål i 

denne sammenhengen har vært spørsmålet om rasjonell handling, og i The Theory of 

communicative action utvikler Habermas en utvidet rasjonalitetsforståelse, i opposisjon til en 

formålsrasjonell modell hvor rasjonell handling forstås som strategisk handling. For den 

formålsrasjonelle modellen kan ikke, mener Habermas være den eneste; om vi bare behandlet 

hverandre strategisk som objekter, vil sosial integrasjon ikke være mulig: 

Every social interaction that comes about without the exercise of manifest violence 

can be understood as a solution to the problem of how the action plans of several 

actors can be coordinated with each other in such a way that one party's actions 'link 

up'  with those of others. An ongoing connection of this sort reduces the possibilities of 

clashes among the doubly contingent decisions of participants to the point where 

intentions and actions can form more or less conflict-free networks, thus allowing 

patterns and social order in general to form (Habermas 1996: 17). 

I formalpragmatikken rekonstruerer Habermas (1995) forutsetningene for hvordan vi i det 

hele tatt kan komme til forståelse med hverandre og slik oppnå felles situasjonsforståelser.71  

Kort fortalt viser Habermas her, med utgangspunkt i pragmatisk talehandlingsteori, hvordan 

menneskelig språk er et medium med rasjonelt forpliktende karakter, og i seg selv har evnen 

til å fungere handlingskoordinerende. Dette fordi vi i enhver situasjon hvor vi bruker språket 

kommunikativt, altså "kommer til forståelse med hverandre om noe i verden" - reiser tre 

implisitte gyldighetskrav med våre talehandlinger: "Det jeg sier her er sant", "Det jeg sier her 

mener jeg", "Det jeg sier her er riktig å si gitt den sosiale relasjonen jeg har til deg 

                                                 
71 Habermas argumenterer godt for hvorfor det er slik, jf. hans metodiske innstilling. Se Habermas (1995). 



70 
 

(mottaker)".72 Vi vet jo at dette ikke alltid er tilfellet, men poenget her at  "[a] set of 

unavoidable idealizations forms the counterfactual basis of an actual practice of reaching 

understanding" (Habermas 1996: 4). Det vil si, i vår daglige språkbruk gjør vi alltid 

idealiseringer: om vi ikke forutsetter at våre kommunikasjonspartnere mener å ha gode 

grunner for det de sier, at de er villige til å legge fram disse grunnene (om nødvendig), og at 

de er til å stole på, kan vi vanskelig kommunisere i det hele tatt (Eriksen og Weigård 1999: 

67.) Det er her viktig å understreke at det altså er snakk om ytringer i sin kontekst. I enhver 

situasjon hvor mennesker samhandler språklig, når vi "gjør noe med språk", kan 

kommunikasjonsdeltakerne alltid i prinsippet avkreve begrunnelser fra hverandre: "Nei, det 

stemmer ikke", "Du har ikke rett til å be meg om dette", etc.. Om dette skjer må 

handlingskoordineringen fortsette med andre midler, nemlig diskurs,73 eller argumentasjon, 

dvs. at man gir gode grunner for å innløse de alltid tilstedeværende, implisitte 

gyldighetskravene som nå er blitt eksplisitt tematisert. 

4.4.1 Argumentasjon: prosess, prosedyre, produkt 

Habermas skiller, som vi så Kock referer til, mellom ulike diskurser, knyttet til de ulike 

gyldighetskravene. Hovedskillet går mellom teoretiske og praktiske diskurser. Praktisk 

diskurs handler om hvordan vi skal forholde oss enten til objekter i den fysiske verden 

(målrasjonell handling), eller om hvordan vi skal forholde oss til hverandre i den sosiale 

verden. Det finnes tre typer praktisk diskurs: den pragmatiske, altså hvordan vi når best et gitt 

mål; den etiske, som handler om hvordan jeg eller vi skal innrette livet vårt ("det gode liv"); 

og den moralske: hva som er riktig å gjøre – hvilke normer/regler som skal gjelde i det sosiale 

liv, som slik regulerer fellesskapet. Dette betyr at vi når vi i vår daglige koordinering av 

handlinger, eller i "reguleringen" av et fellesskap, kommer til et punkt der grunnlaget for den 

felles interaksjonen ikke lenger fremstår som uproblematisk, må gå over til systematisk 

argumentasjon for å skape et nytt grunnlag for enighet.  

"Argumentasjon" forstår Habermas dermed som "a reflective continuation, with different 

means, of action oriented to reaching understanding" (Habermas 1984: 25). Sitatet er hentet 

fra The theory of communicative action, hvor Habermas altså adresserer spørsmål om 

rasjonalitet. I kapittel 1, "'Rationality' – a preliminary discours" har han en "excursus on the 

theory of argumentation" (ibid.: 22). Her skriver han innledningsvis at hans begrep om 

rationalitet knyttet til systemet av gyldighetskrav (som vist over), "has to be elucidated in 
                                                 
72 Det vil si: et krav om at talehandlingen er sann, riktig og sannferdig Habermas (1995). 
73 Ordet 'diskurs' har altså hos Habermas en helt spesifikk betydning. 
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terms of a theory of argumentation" (ibid.). Med utgangspunkt i dette og i Toulmin og 

Aristoteles syn på argumentasjon – og dermed også et syn på argumentasjon som tilsvarer 

Kocks "ikke-deduserbarhetssyn" (Kock 2003b)74 – forsøker Habermas å finne svar på 

følgende spørsmål: "How can problematic validity claims be supported by good reasons? 

How can reasons be criticized in return? What makes some arguments, and thus some 

reasons, which are related to valitidy claims in a certain way, stronger or weaker than other 

arguments?" (Habermas 1984: 24). 

For å besvare dette, skiller Habermas mellom tre aspekter ved argumentativ tale: 

Argumentasjon er på en gang en prosess, en prosedyre og et produkt. Disse tre analytiske 

aspektene, skriver Habermas, "can provide the theoretical perspectives from which the 

familiar disciplines of the Aristotelian canon can be delimited: Rhetoric is concerned with 

argumentation as a process, dialectic with the pragmatic procedures of argumentation, and 

logic with its products" (ibid.: 26). 

Men, og dette er viktig, Habermas forsøker å rekonstruere "the idea intrinsic to 

argumentative speech" (ibid.) – ikke hvordan vi argumenterer i konkrete situasjoner: 

from each of these perspectives [process, procedure, product] a different structure of 

argumentation stands out: the structures of an ideal speech situation immunized 

against repression and inequality in a special way; then the structures of a ritualized 

competition for the better arguments; finally the structures that determine the 

construction of individual arguments and their interrelations (ibid.). 

Disse ideelle aspektene gir så et grunnlag for en kritikk eller en vurdering av konkrete 

argumentasjonsprosesser: "one could criticize positions for being illogical; for relying on the 

suppression of relevant considerations; and for issuing from communicatively distorted 

argumentational processes, in which potential competent participants were excluded or not 

given a fair hearing (…) and so forth" (Rehg 1997: 366). 

Interessant nok bygger Kock sin argumentasjonsteori på den samme inndelingen, bare med 

referanse til den "informelle logikeren" Ralph Johnson (2000), og ikke til Habermas. Kock tar 

dessuten bare utgangspunkt i to av nivåene: 

                                                 
74 Habermas skriver: "The logic of argumentation does not refer to deductive connections between semantic 
units(sentences) as does formal logic, but to nondeductive relations between the pragmatic units (speech acts) of 
which arguments are composed" (Habermas 1984: 22). 
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Det er vigtigt, mener jeg, at skelne mellem to niveauer i offentlig debat og at være 

opmærksom på dem begge: dels det niveau der vedrører debattørers egne argumenter, 

dels det der vedrører hvad de siger til modpartens argumenter og modargumenter,og 

om modparterne i det hele taget. Den ’informelle logiker’ Ralph Johnson kalder det 

første af disse niveauer for ”the illative core”. Det kan oversættes som ’den 

inferentielle kerne’(…). [D]ette niveau svarer til Toulmins data eller grounds. Det 

andet niveau kalder Johnson 'the dialectical tier'. Jeg foreslår det dialektiske niveau. 

Det er efter min opfattelse hér man finder flest eksemplerpå de adfærdstyper i offentlig 

debat som jeg kalder uskikke – altså debatadfærd som er kritisabel (Kock 2011d: 94). 

Men hva med det retoriske nivået? – Bryr retorikkvitenskapen seg slett ikke om det? Da er det 

igjen interessant å se hva Habermas skriver: 

The fundamental intuition connected with argumentation can best be characterized 

from the process perspective by the intention of convincing a universal audience and 

gaining general assent for an utterance; from the procedural perspective, by the 

intention of ending a dispute about hypothetical validity claims with a rationally 

motivated agreement; and from the product perspective by the intention of grounding 

or redeeming a validity claim with arguments (Habermas 1984: 26, min ikke-

kursivering). 

I diskursetikken, hvor Habermas gjør greie for hvordan man i pluralistiske samfunn kan 

komme frem til gyldige moralnormer, utvikler han denne tanken om en "prosedyre-

rasjonalitet", og gir den form som et diskursprinsipp: "Just those action norms are valid to 

which all possibly affected persons could agree as participants in rational discourses" 

(Habermas 1996: 107). Senere "operasjonaliserer" dette ved å utlede en 

"argumentasjonsregel" for hvordan moralske normer (altså normer vi diskuterer i moralsk 

diskurs jf. over) kan begrunnes, nemlig det såkalte universaliseringsprinsippet: "A norm is 

valid when the foreseeable consequenses and the side effects of its general observance for the 

interests and value-orientations of each individual could be jointly accepted by all concerned 

with without coercion" (Habermas 1998c: 42, sitert i Eriksen og Weigård 1999: 117). 

Her møter vi imidlertid på det Kock mener er et problem – at Habermas mener man skal 

oppnå enighet. Men da er det igjen på tide på minne oss på Habermas metodiske innstilling – 

nettopp fordi dette er en rekonstruksjon, mener ikke Habermas at det er sånn vi argumenterer 

i offentligheten – det er  som med gyldighetsfordringene, idealer som med nødvendighet 
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ligger til grunn, eller implisitt forutsettes, for at vi i det hele tatt skal kunne argumentere. 

Reglene er "regulative ideer", eller "idealiseringer" Og om vi går tilbake til Habermas 

argumentasjonidealer, ser dette ut til å være "regulative ideer" også retorikkvitenskapen tar i 

bruk i sin vurdering av offentlig debatt. For om vi repeterer hva vi sa om retorikkvitenskapens 

kvalitetskriterier i kapittel 2.3.4, ser vi at disse innebærer at debattantene skal: 

a) Gi riktige, relevante og vektige argumenter (produkt) 

b) Høre og besvare argumentene fra den andre side, fordi vi har bruk for " al den hjælp 

man kan få i form af gode argumenter fra begge sider" (prosedyre) 

c) Argumentere ut fra felles verdier, for som Kock sier: i offentligheten "kan man ikke 

argumentere ud fra særinteresser, men er nødt til at gøre det ud fra værdier der er 

felles – om ikke for alle, så dog for de fleste". Noe Jørgensen altså "operasjonaliserer" 

ved å ta i bruk nettopp ideen om det "universelle publikum" som vurderingsinstans 

(prosess). 

Med andre ord – ja, det kan godt være Habermas og retorikkvitenskapen er uforenlige på 

visse punkter. Men når det gjelder regler for god argumentasjon ser de ut til å være ganske så 

enige. – I alle fall har Kock utvikler argumentsjonsregler som er i samsvar med Habermas' 

prosedyretenkning. Men selv om Kock altså sier at man må argumentere rederlig og med 

fokus på det felles beste, fordi politisk argumentasjon handler om hva man skal gjøre, har vi 

også sett at retorikkvitenskapen på den andre siden, mener at man, selv om man argumenterer 

godt, både kan argumentere "strategisk" for å påvirke andres syn, og at man altså ikke 

nødvendigvis blir enige om hva som er det felles beste og om hva man skal gjøre. Så hvor blir 

det av den sosiale integrasjonen, altså handlings- og  holdningskoordineringen? 

4.4.2 Våre konsensuelle livsverdener 

Når Habermas skal gjøre rede for hvordan sosial integrasjon er mulig i moderne samfunn, gjør 

han dette i tre rekonstruktive trinn. Det første trinnet i denne rekonstruksjonen er 

universalpragmatikken og teorien om kommunikativ handling: "[t]he starting point is the 

problem of how social order is supposed to emerge from processes of consensus formation 

that are threatened by an explosive tension between facticity and validity" (Habermas 1996: 

21). – Muligheten for dissensus er alltid tilstede, nettopp fordi enhver talehandling reiser 

gyldighetskrav. Dette er en utfordring for sosial integrasjon. Men når vi nå likevel ikke 

kontinuerlig går rundt og diskuterer og problematiserer implisitte gyldighetskrav, er dette 
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fordi våre kommunikative handlinger er forankret i intersubjektivt delte livsverdener: "The 

lifeworld forms both the horizon of shared, unproblematic beliefs; at the same time, they are 

nourished by these resources of the always already familiar" (ibid.: 22). Analysen av 

forutsetningene for kommunikativ handling, åpner altså for en ny dimensjon: livsverdenens 

bakgrunn, som knytter samhandlinger – altså situasjoner hvor vi alt er blitt "enige" om en 

felles situasjonsforståelse – sammen til aggregater på høyere nivåer og stabiliserer 

samhandlingen. Og med dette har Habermas gjort rekonstruktivt trinn nummer to:  

"In putting things in such terms, we no longer describe the lifeworld as background 

knowledge from the formal-pragmatic perspective of a participant, but rather objectify 

it from the perspective of a socialogical observer. The lifeworld, of which institutions 

form a part, comes into view as a complex of interpenetrating cultural traditions, 

social orders, and personal identities" (ibid.: 23).  

Konsensus er ikke bare noe vi med nødvendighet ideelt sett forusetter når vi diskuterer med 

hverandre; konsensus er noe vi lever på. – Når vi for eksempel samhandler gjennom tekster, 

altså kulturelt kvalifiserte ytringer som forstås som handling i et felt, er dette mulig nettopp på 

grunn av aggregert kommunikativ "enighet", eller doxa – tekstnormer er 

"livsverdenkonsensus". 

Men før vi sier noe mer om konsensus, skal vi her klargjøre en misforståelse. Det vil si 

Kocks, etter min mening, misforståelse av Habermas' forståelse av "strategisk handling". 

Habermas skriver: 

The basic concept of communicative action explains how social integration can come 

about through the binding forces of an intersubjectively shared language. The latter 

imposes pragmatic constraints on subjects who want to use the the binding energies of 

language and compels them to step out of an egocentric orientation to their own 

success so as to open themselves to the public criteria of the rationality of mutual 

understanding. From this viewpoint society presents itself as a symbolically structured 

lifeworld that reproduces itself through communicative action. (…) Those who act 

strategically no doubt also have a lifeworld background always behind them; but this 

background is netutralized in its action-coordinating force. It no longer provides a 

shared consensus in advance, because strategic actors encounter normative contexts, 

as well as other participants, only as social facts (Habermas 1996: 524, note 518). 
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Poenget til Habermas er at man ved manifest (vi kommer tilbake til ikke-manifest om litt) 

strategisk handling overlater den handlingskoordinerende rolle til språkekstern påvirkning 

(Habermas 1999b). Spørsmålet blir da: mener Habermas at retorikk er instrumentell handling? 

Og følgelig at retorikk ikke er sosialt integrerende? I så fall får retorikkvitenskapen et problem 

med å forklare hvordan retorikk er samfunnets "kit". Men som vi ser er strategisk handling, 

som er knyttet til instrumentell rasjonalitet, kjennetegnet av at koordineringen skjer utenfor 

språkhandlingers illokusjonære kraft. Det er altså snakk om to gangske forskjellige typer 

koordinering. 

Vi har definert retorikk som "hensiktsmessig, overbevisende kommunikasjon" (jf. kap. 2.3.2)  

altså som språklige ytringer som har som formål å påvirke som Kock sier. Men det er da 

vitterlig språket og ikke språkeksterne midler man tar i bruk i retorisk praksis? Bakken, som 

vi så, deler inn retoriske sjangre etter hvilke språkhandlinger de utfører, men det "retoriske" 

ved dem, er at de har som perlokusjonært mål å overtale (jf. kap. 3.3.2).  Habermas (1999b) 

skiller mellom to typer perlokusjonære effekter: de som a) følger av talehandlingens 

betydning, og de som b) ikke følger som et grammatisk regulert resultat av ytringen. Han 

bruker følgende eksempel: ”L (lytteren) forstår (illokusjonær suksess) og aksepterer 

(illokusjonær suksess) oppfordringen om å gi Y penger. L gir Y penger (perlokusjonær 

suksess a)) og gleder dermed hans kone (perlokusjonær suksess b)" (ibid.: 144). Det retoriske 

målet om overtalelse ser ut til å være av typen perlokusjonær effekt a). Men for at overtalelse 

skal skje, må altså den retoriske språkhandlingen både forstås og aksepteres som en 

språkhandling. Når Kock snakker om "strategisk" handling (la oss kalle det "strategisk 

handling1"), er det altså ikke "strategisk" handling i den forstand Habermas forstår det 

("strategisk handling2"). For med den type strategisk handling1 Kock snakker om, altså 

retoriske ytringer i offentlig debatt og følgelig i form av ytringstekster, har man allerede 

akseptert "det kommunikative", dvs.: i debatt har man problematisert en gyldighetsbetingelse, 

og gått over til å argumentere. Om noen i en debatt derimot plutselig skulle ta frem en kniv og 

si: "Hvis du ikke nå bestemmer deg for at Norge skal gi minst 2% av BNP til bistand, dreper 

jeg deg" – da er vi over på det strategiske2. 

En type strategisk handling2 som også  kan være interessant å nevne, er den såkalt "latent 

strategiske". For her er nemlig den illokusjonære kraften i sving, fordi aktøren bare kan nå en 

ikke-offentlig perlokusjoner effekt c) gjennom denne. Løgn er et eksempel på dette. Denne 

typen språkbruk "parasitterer" på den normale språkbruk, "ettersom den bare virker dersom 
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minst en av partene forutsetter at språket blir brukt med sikte på gjensidig forstålse" (ibid.). 

Men denne typen handling har heller ikke Kock noe til overs for: 

Hvis man vil påvirke folks anskuelser, er det redeligt at signalisere hvad man er ude 

på. Og man må give folk grunde, også kaldet argumenter. At man vil påvirke folks 

anskuelser uden at de véd det, og uden at give dem argumenter, er derimod fusk (Kock 

2011a: 42). 

Også her ser vi altså at Habermas og retorikere slett ikke er uenige. Når vi ytrer oss retorisk 

gjennom tekster som har det formål å overtale i et visst felt, ytrer vi oss allerede på bakgrunn 

av i alle fall delvis delte livsverdener, og vi fremsetter talehandlinger. Selvfølgelig handler 

folk likevel stadig vekk strategisk2, selv om verken retorikere eller Habermas synes noe om 

det, men om samfunnet skal holdes sammen, kan vi ikke utelukkende basere oss på strategisk 

handling2 – og det gjør vi da (foreløpig) heller ikke.  

Men vent: vi er da fremdeles uenige når vi diskuterer i offentligheten? Kritikken av Habermas 

idealisme står vel dermed fortsatt ved lag? I moderne, differensierte samfunn deler vi jo 

nettopp i stadig mindre grad livsverdener? 

4.4.3 Doxisk pluralisme i moderne samfunn 

Selv om vi nå har etablert at retorikere og Habermas er mer enige enn retorikere har sett ut til 

å tro, har vi fremdeles ikke gjort det klart hvordan Habermas forholder seg til det at vi nettopp 

ikke oppnår konsensus i offentlig debatt. La oss se på følgende, ganske lange, sitat fra 

Between facts and norms:  

The embeddedness of communicative action in lifeworld contexts and the regulation of 

behaviour through strong archaic institutions explain how social integration in small 

and relatively undifferentiated groups is at all possible on the improbable basis of 

provesses of reaching understanding. (…) The more societal complexity increases and 

originally ethnocentric perspectives widen, the more there develops a pluralization of 

forms of life, accompanied by an individualization of life histories, while the zones of 

overlapping lifeworlds and shared background assumptions shrink. In proportion to 

their disenchantment, sacralized belief complexes fall apart, under differentiated 

validy aspects, into the more or less freely thematizeable contents of a tradition set 

communicatively aflow. Above all, however, processes of social differentiation 
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necessitate a multiplication and variation of functionally specified tasks, social roles, 

and interest positions (Habermas 1996: 25). 

Faktisk, for å gjøre det helt klart, har Habermas spesifisert i en note at "[t]he usual objections 

against the theory of communicative action fail to appreciate this theoretical assumption of 

permanent dissention in modern societies" (ibid.: 524, note 19). Det er med andre ord gode 

grunner for å påstå at Habermas slett ikke mener vi i moderne samfunn blir enige. 

Men hva gjør vi med denne uenigheten? Fremdeles er spørsmålet om sosial integrasjon 

relevant. Aakvaags kritikk av Bourdieu i kap. 3.4.4, gikk jo nettopp ut på at Bourdieu fikk 

problemer med å forklare sosial integrasjon i moderne samfunn, fordi han manglet et 

"sosiologisk totalitetsbegrep" – en demokratimodell. Men det mangler ikke Habermas. Og 

dette er også hans tredje rekonstruktive nivå: å vise hvordan også moderne samfunn er sosialt 

integrerte, dvs., at både "frihet" og "orden" er mulig, i form av den demokratiske rettstaten. 

4.5 Habermas' deliberative demokratimodell: mellom liberalisme og republikanisme 

Hvis vi nå vender tilbake til Kocks presentasjon av deliberativt demokrati (kap. 2.3.3), husker 

vi at Kock plasserte den deliberative demokratimodellen mellom en liberal modell og 

Habermas konsensus-modell av demokratiet. Dette er interessant, for Habermas er nemlig 

kjent for nettopp å ha utviklet en demokratimodell som er en syntese av en liberal og det 

Habermas (og andre) kaller den "republikanske" modellen – som tar idealistisk utgangspunkt i 

et etisk fellesskap {Eriksen, 2004 #1557}. Eller som han selv sier om sin egen 

demokratiforståelse: "This reading proposed here differs both from the liberal conception of 

the state as guardian of an economic society and from the republican concept of an ethical 

community institutionalized in the state" (Habermas 1996 296). 

At den liberale modellen ikke er tilstrekkelig for Habermas, har vi alt fått på plass. Men heller 

ikke den republikanske modellen tar ifølge Habermas høyde for realitetene i dagens samfunn, 

fordi denne modellen tar utgangspunkt i spesielt integrerte grupper, noe Habermas (og Kock) 

ikke mener er mulig i moderne samfunn. Modellen mangler en distinksjon mellom kulturell 

og politisk integrasjon. For svaret på spørsmålet om sosial integrasjon i differensierte 

samfunn, kan ikke være en substansiell demokratiteori, altså en modell hvor sosial integrasjon 

sikres ved at man diskuterer seg frem til løsninger basert på allerede felles verdier; modellen 

må være prosedural: Det eneste vi kan bli enige om i moderne samfunn er prosedyrer for 

hvordan legitime beslutninger tas. Og i det vi kan kalle "moderne vestlige samfunn" i dag er 
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disse prosedyrene – Universaliseringsprinsippet, når det gjelder spørsmål om regulering av 

handling – "utleiret" i institusjoner som til sammen utgjør den demokratiske rettsstaten.  

Som Eriksen og Weigård (1999) skriver: 

“Jürgen Habermas har denne debatten [om en liberalistisk versus en republikansk 

demokratiforståelse] plassert seg i en slags mellomposisjon ved å utarbeide en 

deliberativ modell som er mer tilpasset de institusjonelle og sosiale forhold i det 

moderne samfunn. Vi kan si at i henhold til denne modellen blir ikke deliberativt 

demokrati tilbudt som et utopisk prosjekt – et alternativ til dagens politiske virkelighet 

– men primært som en refortolkning av det institusjonaliserte parlamentariske 

demokratiet i den vestlige verden: Vårt demokrati er i mange henseender et 

deliberativt demokrati, og vi kan ikke tenke oss et demokrati som skulle kunne fungere 

på noe annet enn deliberative premisser. Riktignok kommer strategiske forhandlinger, 

kompromisser og stemmeaggregering ved valg og avstemninger inn som helt sentrale 

bestanddeler ved dette demokratiet. Men også disse elementene inngår i en overordnet 

ramme som er legitimert gjennomhenvisning til prinsipper for rimelighet og 

rettferdighet. Slik fremstår Habermas' modell i det ytre som en blanding av elementer 

fra henholdsvis liberalismen og republikanismen. Men det som uten tvil er hans 

ambisjon – og som han kanskje også langt på vei makter gjennom sin mer abstrakte 

form for tilnærming – er å forene de mest livskraftige innsiktene fra begge retninger 

på et høyere ivå som opphever det tradisjonelle motsetningen mellom dem, og slik 

bringer debatten et skritt videre” (s. 106f.) 

Habermas bruker i Between facts and norms 600 sider på å redegjøre for denne 

demokratiteorien – det kan ikke vi. Men det skulle likevel nå være klart at Kock og Habermas 

ikke er særlig uenige om hvordan deliberativt demokrati skal forstås. – Men hvordan kan 

Habermas så være perspektivutvidende, som jeg gjentatte ganger har sagt?  

Som vist over, blir Habermas' offentlighetsteori regnet for å være nyttig også for 

retorikkvitenskapen. Men som oftest vises det her til Habermas' verk Borgerlig offentlighet, 

hvor offentlighet forstås som "den sfære der privatfolk samles til publikum"(Habermas 1971: 

25). I sin teori om den demokratiske rettsstaten, har imidlertid Habermas utviklet og revidert 

sitt syn på offentligheten. Den nye samfunnsmessige integrasjonsmåten som moderne 

samfunn må utvikle, fordi de ikke bare kan basere seg på kulturell og sosial reproduksjon 

gjennom delte livsverdener, er nært forbundet med legitimeringsmåten for det politiske 
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systemet. Slik blir Habermas' demokratiteori en teori om hvordan demokratisk menings- og 

viljesdannelse i moderne samfunn skjer – en deliberativ demokratiteori om det demokratiske 

maktkretsløpet. Og et innblikk i denne kan være perspektivutvidende for blant annet det vi 

tidligere har kalt retorikkvitenskapens "samfunnsontologi". Jeg vil her kort skissere opp hva 

teorien innebærer. 

4.5.1 Det demokratiske maktkretsløpet 

Med modellen av det demokratiske maktkretsløpet kan Habermas løse det tidligere nevnte 

problemet med "frihet og orden" i moderne samfunn. Modellen gjør rede for hvordan også 

differensierte samfunn kan regulere seg selv på en slik måte at aktørenes frihet ivaretas. Kort 

fortalt innebærer modellen følgende (vel og merke stor sett i sosiologiske termer):75 Sosiale 

problemer som oppstår innenfor eller i skjæringsfeltet mellom ulike sosiale felter i vårt 

differensierte samfunn, fanges opp i livsverdenes "hverdagssamtaler" – gjennom 

kommunikativ handling. I det sivile samfunnet finnes det aktivister, organisasjoner og 

interessegrupper som er "lydhøre" for disse problemene og dette hverdagsspråket, og som 

fungerer som "varslere" i samfunnet. Offentligheten er så den arenaen hvor samfunnet kan 

diskutere og vurdere ulike løsninger på disse problemene. Men offentligheten og 

sivilsamfunnet har ingen beslutningsautoritet – offentligheten er stedet for meningsdannelse. 

Den "lutrede" meningen som så genereres i offentlighetens mange fora må så "sluses" inn i 

det representative (demokratisk valgte) politiske systemet, hvor altså de lovgivende og 

utøvende institusjonene er. Her blir det så på grunnlag av formell saksbehandling, politisk 

debatt og formelle voteringsprosedyrer fattet bindende politiske beslutninger, blant annet 

lovvedtak. – Det er i det politiske systemet viljesdannelsen skjer. Og dette er viktig: 

Habermas opererer med et skille mellom den "svake" offentlighten, hvor meningsdannelse 

skjer, og  den "sterke"76 offentligheten, som er stedet for viljesdannelse. Med andre ord:77 

Det demokratisk nødvendige kretsløp av legitim makt starter med produksjon av 

offentlige meninger som øver "politisk innflytelse". (…) Denne formen for innflytelse 

blir på neste nivå omformet til "kommunikativ makt" i samsvar med valgprosedyrer for 

sammensetning av folkevalgte forsamlinger og møteprosedyrer for drøfting og 

beslutningstaging innenfor slike forsamlinger. Kommunikativ makt benyttes til å 

                                                 
75 Fremstillingen bygger på Habermas (1999a) og  Aakvaag (2009b). 
76 "Weak publics"og "strong publics"(Habermas 1996 307). Habermas refererer til Fraser (1992) 
77 Habermas gjør også rede for hvordan lovvedtak sirkuleres ut igjen i samfunnet, og blir "hørt" på tvers av 
felter: "Demokratisk tilblivelse gir [den rettslige "kode"] legitimitet, forankring i statens voldsmonopol en 
sanksjonsbase" (Aakvaag 2009b: 24) 
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utarbeide og vedta lover og politiske programmer. (…) Parlamentariske flertalls 

rettspolitiske og politiske programmer fungerer [så] som kanaler for omforming av 

demokratisk skapt kommunikativ makt til legitim "administrativ makt" (Habermas 

1999a: 75). 

I "Det sivile samfunn og rettsstaten" (Habermas 1999a) tar Habermas også kritisk for seg det 

reelle kontra det "offisielle" maktkretsløpet, og peker på mulige "patologier" i moderne 

demokratier. For "[h]vorvidt demokratisk statsborgerskap er i stand til å produsere solidaritet 

og dermed danne en motvekt mot oppløsningstendensene i komplekse samfunn, som er spesielt 

sårbare for slike forstyrrelser, vil først og fremst avhenge av sunnhetstilstanden til det 

politiske fellesskapet og dets kultur. (ibid.: 76).  En slik sunnhet avhenger både av hvordan 

"innflytelse" og "kommunikativ makt" oppstår "i så vel uformelle som institusjonaliserte 

prosesser for menings- og viljesdannelse", og det avhenger av i hvor stor grad den 

administrative makten som blir tatt i bruk er "programmert" av myndigheter som baserer seg 

på kommunikativ makt (ibid.). I tillegg er det demokratiske maktkretsløpet avhengig av en 

offentlighet som ikke er pervertert eller underminert, for eksempel gjennom påvirkning fra 

mektige organisasjoner, næringsliv, forvaltningsorganer eller politiske partier, som gjør bruk 

av effektive PR-byråer og lignende – problemer Kock peker på i sine studier av nettopp 

offentlig debatt.  

4.6 Retorikkvitenskapen, Habermas og sosiotekstologien 

Og med offentligheten kommer vi altså tilbake til retorikkvitenskapen. – Hva har vi egentlig 

fått ut av denne – eller disse – dialogene? I neste kapittel skal vi se mer konkret på dette, men 

først skal vi forsøke å samle trådene, det vil si, det felles fundamentet som jeg har hevdet, og 

forhåpentlig vist at retorikkvitenskapen og Habermas, sammen med sosiotekstologien står 

støtt på. Dessuten: er det et fundament som åpner for "interessefellesskap i ny form"? 

4.6.1 Et (nytt) interessefellesskap 

Vi har i alle fall sett at Kocks kritikk av Habermas' konsensusorietering og "skepsisime" 

overfor "strategisk handling"1/2 ikke lenger kan forsvares om man forstår Habermas' 

sosiologiske prosjekt i sin helhet. I tillegg har vi også sett at retorikkvitenskapens normer for 

god debatt, er i samsvar med Habermas' normer, som Kock altså kritiserer for å være 

"idealistiske". Men Habermas er altså fullstendig klar over at realiteter er noe annet enn 

idealer – det er jo hele poenget i hans Between facts and norms; det deliberative demokratiet 
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er aldri en fullstendig empirisk realitet – tvert i mot viser empirien at det politiske 

maktkretsløpet ikke alltid optimalt, noe Kock nok også kan si seg helt enig i. Men demokratiet 

er heller ikke bare en utopi – det realiseres av idealer vi lever på. Og også retorikere lever 

altså på slike idealer, de er bare ikke, paradoksalt nok, så flinke til å begrunne dem empirisk. 

Men er Habermas egentlig det? 

4.6.2 Hva med det "filosofiske og spekulative"? 

Selv om jeg dessverre ikke her har hatt anledning til å gjøre greie for hvordan Habermas 

argumenterer for både universalpragmatikken, teorien om kommunikativ handling, 

diskursetikken, eller den demokratiteorien han bygger på denne, skulle det være klart at 

Habermas, og for så vidt Berge med sin tekstnormteori, viser at man kan gå filosofisk og 

spekulativt til verks og samtidig være empirisk. Jeg lar (igjen) Aakvaag stå for 

argumentasjonen: 

Habermas' demokratiforståelse er utviklet i det konstruktive spenningsfeltet mellom 

filosofi og sosiologi. Den er filosofisk for så vidt som Habermas artikulerer normative 

kulturelle, institusjonelle og psykologiske mulighetsbetingelser for legitime og effektive 

demokratiske selvreguleringsprosesser i komplekse og differensierte samfunn. Den er 

imidlertid også sosiologisk fordi han samtidig påpeker hvorledes disse betingelsene 

nettopp ikke er hentet ut fra løse luften, men allerede ligger nedfelt i vestlig-moderne 

samfunns kulturelle selvforståelse, institusjoner, praksiser, sosialiseringsprosesser og 

personlighetsyper.(…) Habermas' prosjekt er således å 'rekonstruere' de prinsipper og 

verdier som i moderne samfunn allerede er delvis virksomme som sosiale fakta, og 

som sikrer politisk frihet {Aakvaag, 2009 #1700@: 21}. 

Den kanskje viktigste delen av et nytt interessefellesskap er dermed dette: at 

retorikkvitenskapen, slik som Habermas, kan ha en normativ interesse i og for "demokratiets 

dagligdag som den forme sig i skrift og tale" – og det basert på gode grunner. 

Og her kommer for så vidt også sosiotekstologien med i interessefellesskapet. For som vi alt 

har påpekt: skal demokratiets dagligdag formes i skrift og tale, trenger vi tekstkompetente 

borgere. Visst skal man være lydhør for andres argumenter, og komme med sine egne riktige, 

relevante og vektige argumenter – og ikke minst: kunne påpeke når andre ikke gjør det. Men 

som vi har sett med Habermas, krever demokratiet ikke bare prosedyrer, men også sosialt og 
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kulturelt reproduserte og reproduserende livsverdener, og en offentlighet hvor mening 

genereres, mer eller mindre institusjonalisert, med tekster.  

Vi kommer nærmere inn på hva dette interessefelleskapet kan innebære for 

retorikkvitenskapen om litt, men først må vi nevne nevne en som ikke har fått være med i 

felleskapet, men som kanskje burde ha vært det: 

4.6.1 Hva med Rawls? 

Vi kan nemlig ikke la det gå upåaktet hen at Kock, som vi så i kapittel 2.3.3 og 2.3.4, flere 

steder henviser til Rawls, som også er en kjent demokratiteoretiker i den deliberative 

tradisjonen, og som ikke minst er en teoretiker Habermas flere ganger har diskutert med {se 

\Finlayson, 2011 #1574}. Så hvorfor har ikke også jeg tatt utgangspunkt i Rawls, eller 

inkludert hans teoretiske synspunkter i diskusjonen? Dessverre er det ikke her plass til å  gå 

inn på forskjellene mellom Rawls' og Habermas' demokratiforståelser. Men som Pedersen {, 

2007 #1570} viser, er debatten mellom dem i stort grad en "familiedisputt". Og det de ikke er 

enige om, er i mindre grad relevant for vår del. Som Pedersen skriver: 

Både Habermas og Rawls må sies å være spesielt opptatt av samfunnsmessige 

institusjoner, og begge fremhever konsensus som politikkens legitimitetskriterium. 

Felles er også oppfatningen av at politisk filosofi må avstå fra all form for metafysikk, 

enten posisjonen betegnes som ikke-metafysisk (Rawls) eller post-metafysisk 

(Habermas). Begge har også sine røtter i en form for kantiansk konstruktivisme hvor 

målet er å 'spesifisere en prosedyre for kritisk å kunne vurdere legitimiteten til sosiale 

normer og institusjoner med utgangspunkt i en normativ oppfatning av den praktiske 

fornuft' (s. 202). 

Men en viktig forskjell er likevel denne: bare én av dem bygger sin samfunnsteori om politisk 

legitimering i siste instans intersubjektivt, i språket selv, og det er Habermas. Rawls, på sin 

side, har en mer individualistisk forståelse av rettigheter og personer, selv om han langt fra er 

naturettstenker i tradisjonell forstand (ibid.: 215). Med tanke på de ambisjoner som ligger i en 

retorikkvitenskap som bruker "retorisk medborgerskap" som overordnet begrep, og som anser 

retorikken for å være samfundets kitt, burde Habermas dermed ikke være helt feil. Ei heller 

burde retorikk(vitenskap)en være feil for Habermas. Og det er den da heller ikke: 

[I]f we start from the communicative employment of propositional knowledge in 

assertions, we make a prior decision for a wider concept of rationality connected with 
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ancient conceptions of logos. This concept of communicative rationality carries with it 

connotations based ultimately on the central experience of the unconstrained, 

unifying, consensusbringing force of argumentative speech, in which different 

participants overcome their merely subjective views and, owing to the mutuality of 

rationally motivated conviction, assure themselves of both the unity of the objective 

world and the intersubjecticity of their life world {Habermas, 1984 #1621@: 10}. 

Eller for å gjenta det hele med Isokrates' ord: 

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 blevet befriet for at leve på dyrenes vis, men 

vi har også kunnet slutte os sammen og grundlægge byer, og vi har fastsat love og 

opfundet håndverk og kunster, og der er bogstavelig talt intet af alt det, vi har udrettet, 

som ikke talen har hjulpet os til at sætte i verk {Isokrates, 1986 #1687@: 187}. 
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5 Hva kan en normativ og empirisk retorikkvitenskap være? 

Vi har nå hatt en lang diskusjon om retorikken som empirisk og normativ vitenskap. På 

mange måter har vi funnet lite nytt. – Men det var jo også meningen, for ett av målene i denne 

oppgaven var jo nettopp å vise hvordan et interessefellesskap mellom Retorikkvitenskapen, 

Habermas og sosiotekstologien er mulig, i kanskje større grad enn visse retorikere har trodd. 

Vi har gått også gått grundigere inn i retorikk(vitenskap)ens normativitet, og forsøkt å 

imøtegå Kjeldsens (og andres) kritiske ord om filosofiske spekulasjoner. Dette har vi gjort 

ved å, kunne vi kanskje si, ha "oversatt" retorikernes tro på logos' sosialt integrerende kraft til 

en sosiologisk modell for hvordan sosial integrasjon er mulig også i moderne samfunn, hvor 

doxa-pluralismen er langt større enn hos de gode gamle grekerne, og hvor sosial integrasjon 

må følges av politisk legitimitet. For også denne modellen er, in the final analysis, som 

Habermas {, 1996 #1579@: 26} sier, (be)grunnet nettopp i språkets – retorikkens – iboende 

rasjonalitetskrav. 

Men har vi også utvidet perspektivet? 

5.1 Nye forståelsesrammer 

Demokratiteoretikeren Dahl snakker ikke bare om idealer og realiteter, han sier også 

følgende: 

Democracy, it appears, is a bit chancy. But its chances also depend on what we do 

ourselves. Even if we cannot count on benign historical forces to favor democracy, we 

are not mere victims of blind forces over which we have no control. With adequate 

understanding of what democracy requires and the will to meet its requirements, we 

can act to preserve and, what is more, to advance democratic ideas and practices. 

{Dahl, 2000 #1636@: 25}. 

Har den normative retorikkvitenskapen en adekvat forståelse av demokratisk praksis? Eller: 

Gjør den nok for å løse presserende spørsmål knyttet til demokratiske prosesser? I kapittelet 

hvor jeg redegjorde for ideen om "retorisk medborgerskap" så vi at retorikkvitenskapen i alle 

fall har store ambisjoner for seg selv som normativ og flerfaglig disiplin. Villadsen og Kock 

viste både til retorikkens konstitutive funksjon, og til retorikkens betydning i deliberativ 

debatt, ja – til retorikkvitenskapen som "uløselig forbundet med demokratiske styreformer". 

Med Habermas har vi kunnet gjøre denne forbindelsen tydeligere: retorikken fungerer som 

'kit' både i konsensus-baserte livsverdener, og i det demokratiske maktkretsløpet med sine 
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mange komplekse kommunikasjonsprosesser – et perspektiv som kanskje gjør det mulig å 

stille nye kritiske spørsmål? 

Et sosiologisk perspektiv tatt på alvor, gjør det dessuten mulig å løfte blikket fra aktør-nivå til 

strukturnivå. Habermas' universaliseringsprinsipp blir nemlig i sosiologien ikke forstått som 

et prinsipp knyttet til enkeltdebatter – universaliseringsprinsippet er institusjonalisert inn i 

demokratiske praksiser på høyere nivå. Og av dette prinsippet utledes (ideelle) prosessregler 

for hvordan legitime beslutninger kan nås, nemlig ved at det for de involverte gis 

- lik adgang til diskusjon, 

- fravær av begrensninger på diskusjonen, 

- like muligheter til å opponere 

- like muligheter til å framsette argument  

(Eriksen & Weigård 1999: 274) 

 

Dette, igjen, gjør det mulig å studere det deliberative også på institusjons- eller proseduralt 

nivå, noe det ser ut til at også retorikkvitenskapen er interessert i: "Hvilke barrierer er der for 

at komme til orde i et demokratisk samfund, og hvordan kan de nedbrydes? Hvad kendetegner 

en konstruktiv talerposition? {Villadsen, 2008 #1663}.  

I tillegg kan Habermas' todelte offentlighetsforståelse åpne opp for studier av offentlig debatt 

med et annet blikk – for som vi har sett er det forskjell på meningsdannelse og viljesdannelse. 

Et sosiotekstologisk perspektiv gjør det dessuten enklere å få øye på offentlighetens 

mangfoldige sjangre – som ikke alle har som perlokusjonært mål å få noen til å ta et valg for 

eller mot. Og som antydet men ikke sagt eksplisitt: kan vi egentlig ha en normativ 

retorikkvitenskap uten at deltakerperspektivet er med? 

5.2 Nye, flerfaglige forskningsopplegg – en kritisk, konstruktiv retorikkvitenskap 

Forståelsesrammene over kan altså åpne for utvidede flerfaglige perspektiver på "retorisk 

medborgerskap", perspektiver som kanskje også kan formuleres mer konkret enn det 

flerfaglige er blitt gjort de retorikkvitenskapelige tekstene vi her har tatt for oss. Vi kan 

komme med et noen eksempler: 

På den ene siden, åpner det sosiologiske perspektivet opp for et mer institusjonelt, og likevel 

normativt perspektiv, noe habermasianske statsvitere og filosofer alt gjør: Erik Oddvar 

Eriksen, for eksempel, jobber med kommunikativt design i organisasjoner og har dessuten 
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arbeidet med statsborgerrollen knyttet til deliberative praksiser {Eriksen, 1999 #1739}. Jørgen 

Pedersen foreslår at samfunnsvitere, gjennom dokumentanalyser, deltakende observasjon og 

intervjuer,kan undersøke hvordan faktiske politiske prosesser foregår – både i små og større 

offentligheter {Pedersen, 2007 #1572}. Arne Johan Vetlesen, på sin side, inntar et annet 

perspektiv: Han tar utgangspunkt i Habermas sin tese om "systemets kolonisering av 

livsverden"78, og påpeker at denne "koloniseringen" foregår på en mer 'subtil og påfallende 

måte enn det Habermas gir inntrykk av" {Vetlesen, 2006 #1740@: 217}. Følgelig bør det, 

mener Vetlesen, være en oppgave for en kritisk-normativ sosiologi å undersøke hvordan 

systemet konkret koloniserer livsverden, f.eks. gjennom hvordan livvsstilsreklamer og human-

capital tankeganger på arbeidsplasser 'snylter' på livssverden ved å bruke dennes 

kommunikasjonsformer og språk. – Alle disse tre forslagene innebærer en empirisk 

undersøkelse av kommunikasjonsprosesser knyttet til "demokratiets dagligdag", og vil dermed 

være relevant for en flerfaglig retorikkvitenskap.79 

Sosisotekstologien har på sin side et historisk perspektiv på normer, som retorikkvitenskapen i 

mindre grad har: Hvordan har tekstnormene i offentlighetens tekstkulturer blitt som de har 

blitt? – Var debatten bedre før? Har normene for gode avisinnlegg forandret seg? Når skjedde 

det? Teksthistoriske studier kan slik utstyre retorikkvitenskapen med et empirisk grunnlag 

som man så kan uttale seg med tyngde fra, når det gjelder spørsmål om offentlighetens 

ytringer. I tillegg åpner det sosiotekstologiske perspektivet, som sagt opp for at demokratiets 

dagligdag også med nødvendighet innebærer et fokus ikke bare på ytringsetikk, men også 

"ytringsestetikk", og presserende spørsmål om dømmekraft, som vi så hos Berge {, 2011 

#1597}. Også såkalte "nye medier" er interessante i et sosiotekstologisk perspektiv, nettopp 

fordi de er nye: finnes det tendenser til at deliberative tekstpraksiser etableres også her, eller 

er internett stedet for "avmaktens skravle- og sutrekopper", som Kjell Lars Berge har uttalt – 

på Facebook. – Et utsagn som muliggjør nye spørsmål: kan jeg referere til noe Berge har sagt 

på Facebook? Er Facebook "privat" eller "offentlig"?  Ser vi også her en konstituering av 

normer, eller flyter alt alltid på nett?  

Men til sist: kan ikke retorikkvitenskapen bidra selv? Er retorikkvitenskapen bare en kritisk og 

vurderende vitenskap? – Aristoteles har da lært oss at det går an å studere årsakene til at noen 

lykkes med god kommunikasjon. Er det ikke mulig med en konstruktiv retorikkvitenskap? 

                                                 
78 Som vi altså ikke har sagt noe om her 
79 Og her har vi ikke tatt med alle normative og empiriske arbeider basert på deliberative demokratimodeller som 
er gjort i internasjonal statsvitenskapelig forskning  - dette er et stadig voksende felt. 
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Kan man ikke studere sjangre, medier, institusjoner, praksiser osv. som faktisk oppfyller 

deliberative kritierier, det være seg på debattnivå eller institusjonelt nivå, for så å kunne 

rådgive andre, som jo retorikkviten har som mål? Et eksempel: NRK er nå i gang med å lage 

et nytt "debattkonsept" på sine hjemmesider. – Hvorfor finnes det ingen retoriker som kan gi 

gode råd, basert på grundig empiri, om hvordan et slikt nettsted bør se ut, og ikke minst 

styres, for at en best mulig nettdebatt kan oppnås?  

Dette var bare noen korte tanker – det finnes såklart mange andre, og mange andre problemer 

og interessante spørsmål vi her ikke har verken adressert eller reflektert over. 

5.3 Oppsummerende og avsluttende ord 

I sin Retorikk skriver Aristoteles et sted om demokratiet at:  

Demokratiet, for eksempel, blir svakere ikke bare ved ettergivenhet, slik at det ender i 

oligarkiet, men også ved overdreven kompromissløshet. Det er som med en krum nese 

eller en oppstoppernese: Blir de karakteristiske trekk mindre utpreget, nærmere [sic] 

de seg en middeltype, men blir nesen overdrevet krum eller flattrykt, vil den ikke en 

gang se ut som en nese! {Aristoteles, 2006 #4@: 41}. 

Om vi så overfører dette til retorikkvitenskapen, er det mulig å stille spørsmål om vi i vår 

diskusjon her ikke har dratt den retoriske nese litt for mye i krum eller oppstoppende retning, 

slik at det ikke lenger ligner en retorisk nese. Det er også mulig å stille spørsmål om vi ikke 

har gjort den retoriske nese til en middeltype, som ligner andre kommunikasjonsfaglige, eller 

kanskje sosiologiske, neser.  

Men med tanke på retorikkvitenskapens egne ambisjoner, både om retorisk medborgerskap og 

flerfaglighet, tror jeg slett ikke den retoriske nesen er dratt for langt i noen retning.  – Kanskje 

burde vi faktisk ha dratt den lengre, eller i helt andre retninger. For om en som retoriker 

ønsker å bidra til bedre kvalitet på politisk tale og deliberativ retorikk, er det mange andre 

måter å gjøre dette på enn å hente normative standarder fra samfunnsvitenskapelig teori og 

kritisere "offentlig debatt" generelt. Jeg mener selvfølgelig at også slike analyser er viktige og 

nødvendige, og at de, som Kock sier, kan bidra til en øket bevissthet om og dermed en 

forbedring av kommunikasjonspraksiser. Og ikke minst anerkjenner jeg i høy grad både det 

empiriske og det teoretiske retorikkfaglige arbeidet gjort av retorikere som Kock, Villadsen, 

Jørgensen og Onsberg (og nå snakker jeg om personer, ikke normative posisjoner). Jeg mener 

bare at man, om man panegyrisk sprer om seg med store ord om retorikken som samfundets 
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'kit' og  om  retorikkvitenskapens evne til kritisk og konstruktiv kritikk "af det samfund der 

omgiver os" – helst i et flerfaglig perspektiv, må ta både sine egne ambisjoner, sin egen 

normativitet og ikke minst de fag man tar i bruk i sin tverrfaglighet på alvor. 

Og her er det på sin plass å innrømme at en slik retorikkvitenskap visst krever både ideelle 

talere og tilhørere, men at den også – kanskje mest av alt – krever en ideell retoriker. En 

retoriker med genuint engasjement både for demokratiet og for å skape demokratiets ideelle 

talere og tilhørere, og med en evne til, interesse for, kunnskap om, og ikke minst med en vilje 

til å samtale og komme til forståelse med andre faglige perspektiver. En slik ideell retoriker er 

nok ikke en realitet, og vil kanskje heller ikke bli det – men det er i høyste grad en idé vi 

retorikere kan – og bør – leve på.  

Det skulle dermed ikke være noen tvil om at jeg i denne oppgaven om retorikken som 

normativt og empirisk fag selv i høyeste grad er normativ (og lite empirisk), men forhåpentlig 

har jeg her levert noen akseptable argumenter for min normative posisjon. Skulle noen likevel 

ha et bedre argument å komme med, bøyer jeg meg selvfølgelig gladelig for kraften i det, med 

håp om at en stadig diskusjon om retorikkvitenskapens normer, normativitet og identitet skal 

føre til også en stadig utvikling av faget selv. For som ingen ringere enn Aristoteles sier: “Det 

er ingen som ønsker å diskutere ting som hverken nå eller i fremtiden kan bli annerledes enn 

de er, så sant han antar at så er tilfelle, for det ville ikke føre til noe” (Aristoteles 2006: 30). 
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