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Abstract: 

Studien utvärderar tv-programmet Tungan rätt i mun, som är ett retorikprogram för 

målgruppen mellanstadiet. Programmet framtogs under hösten 2011 av Utbildningsradion 

(UR) med syftet att användas som lärandematerial i svenska grundskolor då ämnet retorik ska 

bli mer framträdande i den nya kursplanen. I undersökningen utförs en kvantitativ 

enkätundersökning av sammanlagt 84 barn på två mellanstadiefritidsgårdar; i Stockholm och 

på Öland. Barnen delades in i två lika stora grupper, en kontrollgrupp fick fylla i enkäten utan 

att ha sett programmet och en experimentgrupp fick först titta och sedan fylla i samma enkät. 

Denna enkät bestod av fyra frågor med öppna svar som rättades inför analysen med hjälp av 

ett rättningsschema framtaget tillsammans med en specialpedagog för mellanstadiet. 

Syftet med utvärderingen av programmet var att se om barnen tar till sig de konkreta 

retoriktips de får av programledaren Elaine Eksvärd, legitimerad retorikkonsult. Hypotesen av 

studien var att experimentgruppen, som fått se programmet innan de svarar på enkätfrågorna, 

skulle komma att ha större förståelse för retoriken i sig och svara på frågorna med de tips 

Elaine gett dem i större utsträckning än vad kontrollgruppen gjorde.  

Samma enkätundersökning gjordes sedan två veckor senare med barn från en femteklass i 

Stockholm, som tidigare varit delaktiga i undersökningen, för att se i vilken utsträckning de 

kom ihåg de tips de fått. 

I analysen av resultatet ser vi att experimentgrupperna i större utsträckning har fler poäng än 

barnen i kontrollgrupperna och därmed bevisar hypotesen korrekt. Resultaten av gruppen som 

fick göra undersökningen två veckor senare blev dock otillförlitliga på grund av en extern 

input under undersökningstiden och det kan därför inte dras någon tillförlitlig slutsats om 

huruvida barnen mindes tipsen efter en kortare tidsperiod i denna undersökning. Statistiken 

demonstrerar att barnen som bor i Stockholm i stort har bättre resultat på undersökningen och 

mer erfarenhet av retorik än vad barnen på Öland har. 
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1. Inledning 

Under hösten 2011 gjorde jag min praktiktermin på Utbildningsradion (UR) och arbetade med 

framtagningen av ett retorikprogram för målgruppen mellanstadiet tillsammans med min 

redaktion. Jag jobbade med researchandet, planerandet, castingen, inspelningen och 

redigerandet, och under våren 2012 var det äntligen tid för sändning.  

Programmet, Tungan rätt i mun, hade premiär på SVTB i mitten av februari och finns att se 

på URplay.se (http://urplay.se/167946). Det ska även användas som lärandematerial i skolor i 

hela Sverige under upp till femton år framöver. Programmet är uppdelat i fem delar á 15 

minuter och ger konkreta tips på hur man blir en bättre talare, tips som till största del ges av 

retorikcoachen Elaine Eksvärd men även av programmens kändisar som delar med sig av 

egna erfarenheter. Vårt och UR:s syfte med att producera programmet var att belysa retoriken 

som ämne och på ett roligt men pedagogiskt sätt lära ut hjälpfulla verktyg för att lyckas bli en 

bra talare.  

Nu när programmet visats är jag dock nyfiken på om vi lyckades uppfylla vårt mål. Förstår 

barnen programmet och tar de till sig de tips vi ville förmedla? Detta tycker jag är intressant 

och tittar därför närmre på i denna uppsats, med syftet att inte bara utvärdera programmet för 

studiens och UR:s skull, utan även för att knyta ihop produktionssäcken för min egen del och 

få se ett tydligt resultat av denna min första produktion. 

I uppsatsen behandlas teorier omkring den kvantitativa metoden och dess publik med fokus på 

barn och eventuella anordningar man måste se till då man studerar just barn. Experimentets 

resultat analyseras mer ingående och diskuteras därefter. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Jag ämnar undersöka hur barnen tagit till sig retoriktipsen de får i programmets första avsnitt 

som belyser kroppsspråket. Syftet med uppsatsen är att därigenom se om barnen tar till sig 

och förstår de tips som presenteras i programmet och om de får en bättre uppfattning om vad 

retorik är. Hypotesen är att barnen som får se programmet innan de svarar på enkätfrågorna 

till större del nämner de tips som de fått från programmet i enkäten och därmed visar att de 

tagit till sig dessa på det sätt programmet avsåg, jämfört med barn som fyller i enkäten utan 

att först tagit del av programmet. 

Frågeställningarna jag valt att behandla i denna utvärdering är följande: 

1. Hur ser resultatskillnaden ut mellan undersökningens två grupper? 
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2. I vilken utsträckning minns barnen tipsen de fått i programmet efter en kortare tidsperiod? 

3. Vilka skillnader syns mellan skolan i Stockholm respektive på Öland? 

1.2 Material och avgränsning 

För att besvara dessa frågeställningar använder jag mig av en kvasiexperimentell 

undersökning av mellanstadiebarn i form av en enkät (se bilaga 2). Enkätfrågorna är helt och 

hållet baserade på de konkreta tips retorikcoachen Elaine Eksvärd eller kändisen ger i 

programmet, och rättningsprocessen utgår från ett rättningsschema (se bilaga 3) som är 

framtaget i samarbete med specialpedagogen Lisbeth Björnsson, som varit verksam i 

mellanstadieskolor i över trettio år. Utbildningsradions Åsa Hemborg har framställt en 

förstudie (se bilaga 5) som utgår från intervjuer med lärare inom ämnet, en förstudie som 

ligger till grund för hela min uppsats. 

 

Enkätundersökningen gjordes på två mellanstadiefritidsgårdar; en i Stockholm och en på 

Öland, i syftet att se hur barn från olika städer tolkar programmet. Sammanlagt samlades 84 

enkäter in och detta tillsammans med en kompletterande undersökning av 21 barn, som 

gjordes två veckor efter den ursprungliga undersökningen, utgjorde utvärderingsmaterialet för 

min studie. Av tidsmässiga skäl valde jag att låta tv-programmets första avsnitt á 15 minuter, 

rörande vikten av kroppsspråket i retoriken, utgöra undersökningen.  

 

1.3 Bakgrund  

Anna Östlund, ansvarig för kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk, lyfter fram 

att kunskapsområdet ”Tala-lyssna-samtala” numera går att hitta redan i årskurserna 1-3, men 

att de istället för retorik beskrivs som muntlighet. Formuleringen ”den retoriska 

arbetsprocessen” finns med i kursplanen, men är inte förtydligad (Hemborg, 2011:8). Genom 

både elevmaterial så som UR:s befintliga Kom Ketchup (2010) och genom mer lärarstöd kan 

man ge stöd åt både lärare och elever så de kan arbeta medvetet och strukturerat med 

muntligheten under goda förutsättningar. Vidare menar Anna Östlund att man ibland kan råka 

stöta på föreställningen hos lärare att ”det där med att våga stå framför grupp är en fråga om 

personliga egenskaper, så det måste inte alla göra”. Det är alltså inte en personlighetsfråga 

utan en förmåga som går att träna upp. Därav vårt program. 
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1.4 Tidigare studier 

Karin Beronius var initiativtagare till, och projektledare för, "Retorik som röda tråden från 

förskolan t.o.m. år 9 i Älvdalsskolan" under åren 1999 – 2005 (Hemborg 2011:4). 

Älvdalsskolan i skånska Hörby har arbetat långsiktigt med retorik i skolan, vilket de har 

utmärkelser för; 1:a pris i Skolpriset SPIRA:s tävling och 3:e pris i Utbildningsakademins 

Stora Pris 2002 (Dalanytt 2002). Under våren 2012 pågår ett kommunövergripande projekt i 

Ludvika som Karin Beronius arbetar med, där pilotlärare först får en fortbildning i retorik som 

till sist ska resultera i en kursplan för Ludvikas alla skolor. Deras material grundar sig på 

huvudfrågorna: 

- Vad ska lyssnaren tänka på? 

- Vad ska talaren tänka på? 

Fortbildningen innehåller följande delar: 

 Introduktion 

 Retorikens historia - en kort bakgrundsbeskrivning 

 Klassrumsklimatet – en viktig förutsättning 

 Lyssnandet: Aktivt lyssnande – Kroppsspråk – Turtagning – Respons – Spelregler för 

lyssnaren 

 Framförandet: Nervositet – Kroppsspråket – Rösten – Talarknep – Spelregler för 

talaren 

 Anförandet: Retorikens planeringsmodell – Dispositionsmodeller – Språket - 

Deltagarna håller egna informativa tal samt får och ger respons. 

På Beronius webbplats kan man läsa: ”Att arbeta med retorik i skolan är att arbeta 

ämnesövergripande. Det handlar om att försöka ge alla lärare retorik som verktyg i skolans 

samtliga ämnen. Vid retorikpilotutbildning och i pilotgrupperna pågår ständigt diskussioner 

och man provar övningar som ska gå att använda i olika ämnen. En, av retorikpiloterna, 

mycket uppskattad vinst under utbildningen är att få lära känna, samarbeta med och få 

förståelse för andra kategorier lärare och lärare från andra stadier. Denna form av utbyte 

saknas tyvärr i allmänhet inom skolan!” (http:www.rhetordalarna.se/karin).  

Karin betonar att retorik är viktigt för alla elever eftersom retoriken är ett verktyg som 

eleverna har användning för i alla ämnen, genom hela sin utbildning och därefter också i sitt 

yrkesliv. Genom att arbeta aktivt med retorik ges en större självkänsla och självförtroende - 

http://www.rhetordalarna.se/karin
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och ofta en mer positiv självbild. Eleverna lär sig lyssna på varandra, ge respons, vänta på sin 

tur och de vill, vågar och kan uttrycka sig i ett tillåtande klassrums- eller gruppklimat. Även 

barn med läs- och skrivsvårigheter kan med retorikens hjälp få chans att visa upp sig. 

Slutligen konstaterar hon att arbeta med retorik är att arbeta för demokratin och dess 

värdegrunder. Vi kan fråga oss om vi verkligen har en reellt fungerande demokrati så länge 

medborgarna inte vill, vågar eller kan använda det talade ordet, enbart därför att de inte fått 

lära sig hur man gör! (Hemborg 2011:4). 

Birgitta Höijer (1987) utvärderar ett tv-program genom samma upplägg som det jag valt att 

ha. Saker hon understryker är att hon mätt tidigare erfarenheter och använt både kryssfrågor 

och öppna; kryssfrågorna är lätta då man ”bara behöver känna igen ett svar” medan öppna 

frågor kräver egna tolkningar och reflexioner (Höijer 1987:18–21). Det är den senare typen 

jag valt att använda mig av, den är dock subjektiv och ger subjektiva svar – en begränsning 

som jag tacklar genom mitt rättningsschema. Höijer tar inte upp några direkta svårigheter när 

det kommer till en utvärdering av ett tv-program men är noga med att förklara allt hon gör i 

detalj för sina deltagare för att undvika missförstånd. Varje tabell analyseras och hennes bok 

ligger som en god mall, grund och inspiration för min uppsats. 

2. Teoretisk ram 

2.1 Retorik 

Vad är retorik, och vad ligger till grund för framtagandet av ett retorikprogram för 

mellanstadiet?  

Retorikkollegiet är en förening som sedan tre år tillbaka driver projektet ”Retorik i skolan” 

(Hemborg 2011:3). De menar att retorik är vetenskapen om människans hela språkliga 

förmåga och uttryckssätt. Som sådan omfattar den alla former av mänsklig kommunikation; 

från den offentliga dialogen i medier till individens samtal med sig själv. Trots att talet är 

utgångspunkten tar den med lika stort intresse upp även andra uttrycksformer som skrift, bild 

och symbolisk handling. Ett bra exempel på att det inte bara är talet som vi intresserar oss för 

är att tystnad i vissa situationer säger mer än ord. Det är alltså inte bara det som sägs som är 

viktigt utan hela situationen, där individens uttryckssätt kommer fram. En annan aspekt som 

en utbildad retoriker tar hänsyn till är handlingen vi manar till genom vårt språk. Många talare 

genom historien har ansetts vara bra – men har kanske inte varit bra retoriker om man tar 

hänsyn till deras intentioner och handlingar. När retoriken i denna vida mening undersöker 

och utvecklar språkets användning berör den inte bara konsten att kommunicera eller konsten 
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att övertyga utan också konsten att reflektera, överväga, förhålla sig till problem och beslut 

samt handla på ett etiskt försvarbart sätt. 

I det allmänna medvetandet förknippas retorik fortfarande ofta med manipulation, konstgrepp, 

knep och verbalt fiffel, baserat på historiska erfarenheter av antidemokratiska hanteranden av 

det offentliga språket under de senaste århundradena (Mral, 1999:151). Idag håller synen på 

retoriken på att omvärderas i positiv riktning och kommer införas som ett separat ämne i den 

nya kursplanen för grundskolan (se bilaga 6). Retorikkonsulten Elaine Eksvärd (f.d. 

Bergqvist) beskriver retoriken som konsten att få andra att lyssna snarare än att lägga 

betoning på konsten att tala (Bergqvist, 2011: 8). 

2.2 Publik 

Att det är viktigt att ha en bra publikrelation – alltså att förstå vilken målgrupp en studie riktar 

sig till, vad denna målgrupp är ute efter och behöver samt aktivt föra en diskussion med denna 

för att nå bästa möjliga resultat – är något som samtliga studerade författare samstämmer i. 

Larsåke Larsson citerar Laurie Wilson (2001:524) i att ett lyckat företag på 2000-talet baseras 

på kvalitén på dess byggda relationer.  

Målgruppsanpassning nämns även i flertalet texter; vikten av att anpassa aktiviteterna och 

budskapen till de målgrupper man verkligen vill nå (Larsson, 2002:241). Inger Linderholm 

diskuterar i samma bok en resultatanalys av kampanjen Själv Säker och påvisar hur en 

kontinuitet är viktig för att budskap ska sjunka in (Larsson, 2002:247–250). Detta påvisande 

är en intressant diskussionspunkt som jag tittar närmre på i min analys. Hur mycket en 

forskare vet om sin målgrupp och dess behov påverkar alltså utgången av studieresultatet, i 

min studie vilar detta tyngst på UR:s förstudie som senare är intressant att jämföra med 

enkätundersökningens och denna studies resultat. Men är det annorlunda när det kommer till 

barn? 

Huston & Wright (1998) undersökte just hur undervisande tv-program påverkar 

grundskoleelever och såg att det är enklare att få förskoleelever att titta på sådana program än 

lite äldre barn (Nabi & Oliver 2009:337). Detta diskuteras vidare i hur föräldrars inverkan på 

tv-tittande förändras i och med att barnen blir äldre och att barn hellre väljer att titta på 

underhållningsprogram än undervisande sådana. Detta är enligt Jordan (1996) och Mitroff 

(2003) en ond cirkel: om barnen inte har något intresse i att titta på dessa program leder detta 

till att det inte visas mycket reklam för programmen samt att deras sändningstider placeras då 
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färre faktiskt tittar (Nabi&Oliver 2009: 339). Det viktiga med tv-program och dess väckande 

av intresse är dock sammanhanget (Anderson et al 2009). Därför är det viktigt just med ovan 

nämnda publikrelation där man tar hänsyn till vad barnen vill ha och vad som intresserar dem, 

vilket vi gjorde med förstudien och som nu kompletteras med denna utvärdering. Detta stärks 

med Nabi och Olivers summering av ovan citerade kapitel där de konstaterar att program som 

ger lärare konkreta tips och verktyg att använda sig av i klassrummet lär eleverna mer än om 

de bara studerar ämnet i skolan (2009:340–341).  

2.3 Hermeneutik 

Debatten huruvida det är möjligt att ha ett helt objektivt synsätt tas upp när det kommer till 

kvantitativ forskning. Därför kan även ett hermeneutistiskt perspektiv vara lämpligt att titta 

närmare på när det kommer till barnens tolkning av programmet som studien utvärderar. 

Hermeneutiken är en vetenskapsteori där tyngdpunkten ligger på förståelse och tolkning och 

behandlar interpretation av texter samt analyserar förståelsens natur och villkor. Även om 

kodaren av enkäten i sig förhåller sig förhållandevis objektiv när denne tar del av enkätsvaren 

kanske helt enkelt budskapet genom frågorna framförts och tolkas på ett annat sätt än vad 

denne tänkt. Allmän kritik som riktas mot denna vetenskapssyn kommer främst från 

positivister som menar att hermeneutiken är alldeles för subjektiv (Gilje & Grimen 2007:177–

181), vilket förstås är intressant i denna diskussion. I min studie är jag medveten om denna 

objektivitetssdebatt och tar mig runt denna diskussion genom att faktiskt inte direkt titta på 

barnens tolkningsprocess av programmet, utan istället på det konkreta resultatet av denna 

process i form av antal rätt svar i enkätundersökningen. Tittar vi på litteraturen beskriver 

Østbye et al (2008:213) objektivitetsbegreppet i detta sammanhang som förmågan att försöka 

minska inflytandet från den enskilde forskarens värderingar, men tillägger samtidigt att de 

inte menar att analysen ger en hel och fullständig beskrivning av materialet eller motsvarar 

”verkligheten” helt och fullt.  

För att förstå hur tolkningen av vårt tv-program kan se ut kan man dock titta på begreppet 

Fusion of Horizons – en tittare skapar sin egen tolkning av ett kommunicerat meddelande 

beroende på sin förståelsehorisont. Barnens förståelse av den pedagogiska retoriken hade 

alltså inte setts som reproduktiv - alltså att tittaren direkt tar till sig, lär utav och förstår 

budskapet - utan detta är en produktiv process (Wilson 1993: 40-51, Alvesson & Sköldberg 

2008:245–247). För att se hur denna process utvecklar sig har jag därför tittat närmre på hur 
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barnens förståelse för programmet ser ut efter en kortare tidsperiod, och jämfört detta med 

tidigare resultat. Detta diskuteras mer ingående nedan. 

3. Metod 

3.1 Den kvantitativa metoden 

En kvantitativ studie görs i stort med hjälp av insamling av information som kan generaliseras 

till en större population med syftet att prova hypoteser eller teorier (Bryman 1997:20–22). 

Bryman redogör för den kvantitativa metoden och dess utförande men ställer sig tveksam till 

hela begreppet då de som studerar samhället använder samma metoder som naturvetarna gör, 

trots att deras ämnesområden är så radikalt olika. Denna diskussion leder oss in i den 

positivistiska ståndpunkten som nästan alltid menar utgöra en grund eller ram för 

samhällsvetarens förståelse för vad naturvetenskapen innebär. Denna inställning diskuteras i 

texter av Hartman (2004) och Gilje & Grimen (2003), som till skillnad från Bryman menar att 

positivismen påpekar att det är lämpligt att applicera en naturvetenskapligt tankesätt även på 

samhällsvetenskaplig forskning - trots att forskning inom samhällsvetenskap inte behandlar 

lagbundna fenomen. (Hartman 2004:187–188; Gilje & Grimen 2003:57).  

För att därför kunna veta vad som är vetenskap och vad som inte är det kan man använda sig 

av verifieringskriteriet, vilket innebär att endast det som går att verifiera – säkerställa – kan 

sägas vara sant. Något är alltså verifierbart om det är möjligt att ange hur detta skulle gå att 

prova (Gilje & Grimen 2003:66–70). Sett till dessa termer är min studie inte konstlad; barnen 

tittar på programmet i en verklig miljö – ett klassrum – vilket gör att validiteten av 

experimentet är högre än om de exempelvis befunnit sig i en observatoriemiljö. 

Ett problem med positivismen är dock enligt Gilje & Grimen verifikationsprincipen som 

innebär att allmänna lagar aldrig definitivt kan verifieras – denna princip motverkar inte bara 

metafysiken utan även andra vetenskapliga antaganden (Gilje & Grimen 2003:69). Bryman 

menar till och med att själva ordet positivism blev ett skällsord i och med att termen 

förknippades med kritiken av kvantitativ forskning förr och att det användes på ett lättvindigt 

sätt, och han påvisar även att den kvantitativa metoden är ostrukturerad och ofta innehåller 

falska ledtrådar och tillfälligheter (Bryman 1997:25–32). L’Etang (2009) benämner denna 

”vetenskapliga” approach som ett vetenskapligt tänkande som värderar objektiviteten och ser 

kunskap ur ett neutralt perspektiv (L’Etang 2009:249).  Men hur kan man försöka titta på ett 

barns tolkning av ett program ur ett helt vetenskapligt perspektiv? Anledningen till att jag 

valde denna metod för min undersökning är att den trots kritiken den ställts inför i stycket 
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ovan är en etablerad forskningsmetod som är den mest effektiva att använda just i mitt syfte 

med denna studie. Att jämföra resultat på det sätt undersökningen gör genom den kvantitativa 

metoden ger ett konkret facit och visar tydligt på skillnader mellan olika grupper. 

I min undersökning har jag använt mig av en kvasiexperimentell design; en 

enkätundersökning av två grupper.  

3.2 Utförande 

De fyrtiotvå eleverna i respektive fritidsgård delades in i två lika stora grupper: en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp, efter att jag förstås informerat föräldrar om att en 

anonym undersökning skulle ta plats (se bilaga 1). Barnen i kontrollgruppen fick fylla i 

enkätundersökningen utan att ha sett programmet, sedan tittade samtliga elever på avsnittet 

och sedan fick barnen i experimentgruppen fylla i samma enkät. 

Två veckor efter att denna enkätundersökning gjordes samlades ytterligare 21 enkäter in från 

ett slumpmässigt urval av den ursprungliga försöksgruppen i Stockholm (med både elever 

från experiment- och kontrollgruppen då ju alla fått se programmet), med syftet att besvara 

min andra frågeställning – i vilken utsträckning barnen minns tipsen de fått i programmet 

efter en kortare tidsperiod – och därmed fastställa huruvida programmets effekter är 

kortsiktiga eller inte. 

3.3 SPSS 

För att kunna analysera mitt insamlade material använde jag mig av statistikprogrammet 

SPSS där vi tittar närmre på resultatet främst utifrån medelvärde, medianvärde och 

sambandsmåttet Cramer’s V, men där även tabellernas typvärden kommer fastställas. 

Medianvärdet är, givet en serie värden, det mittersta värdet i storleksordning. Är numret jämnt 

kommer medianen vara snittet av de två mittersta värdena. Medelvärdet mäter centrala 

tendenser, d.v.s. mitten av en grupp med tal i en statistisk fördelning. Uträkningen av detta 

görs genom att en grupp tal summeras för att sedan divideras med antalet tal i gruppen enligt 

formulan 

  
 

De variabler jag valt att använda är först och främst de nominala variablerna grupp, kön och 

årskurs för att enkelt kunna se om det finns märkbara skillnader mellan kontroll- och 

experimentgruppen, om könet påverkar eller se om vilken klass barnen går i har någon 

betydelse för deras förståelse. Dessa variabler kommer dock inte analyseras närmare i denna 
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uppsats. Skillnad mellan Stockholm, som är en större stad, eller Öland som är mindre, är 

också en intressant variabel som jag dock valt att titta närmre på. Jag har även valt att lägga 

ett relativt stort fokus vid barnens tidigare erfarenhet av retoriken, en variabel som likväl 

måste ses till att vara en subjektiv bedömning gjorda av barnen; vad som är att ha hållit många 

tal för ett barn kanske är få för ett annat. Med detta i åtanke lät jag denna fråga stå som en 

stark variabel istället för att basera en frågeställning på den, trots att det vore en intressant 

fråga att titta närmre på. 

Utifrån enkätfrågorna och med hjälp av det framtagna rättningsschemat har jag helt enkelt 

betygsatt barnens resultat; varje rätt svar ger ett poäng, där ”varje rätt svar” är det konkreta 

tips man fått av Elaine eller clownen Manne, som var kändisen i just detta avsnitt av 

programmet. 

Rättningsschemat är utformat så att även synonymer till de tre korrekta svaren till 

enkätfrågorna godkänns, detta med barnens ålder och olika grad av uttrycksfullhet i åtanke då 

många barn har svårt att kanske ordagrant komma ihåg tipsen men ändå minns dem och 

övningarna. På frågan om hur man ser uttråkad ut är till exempel det rätta svaret att man 

sträcker på sig, men rättningsschemat godkänner även att man stretchar ut sig, då det är 

samma sak. 

 Denna rättningsform av enkäterna innebär att man kan se ett tydligt resultat mellan 

grupperna, men även att barn som inte sett programmet ändå var kapabla att svara – dock 

hypotetiskt sett med andra formuleringar än de givna i programmet. Jag är medveten om att 

det kan kännas oberättigat mot barnen som inte sett programmet, men anledningen att jag valt 

göra på detta sätt är att tydligt kunna se om just programmets direkt uttalade retoriktips blir 

förstådda.  

Barnens resultat räknades samman i kodschemat; hur många av de rätta svaren som nämns är 

möjliga att se och slutligen presenteras en sammanfattning av barnens poängresultat. De kan 

få sammanlagt tretton poäng där kontrollfrågan om vad retorik är inkluderas men denna 

analyseras inte närmare i denna studie. Slutligen valde jag att titta på barnens tidigare 

erfarenhet för att se om detta kan dras som parallell till – och inverka på – deras resultat. 

För utvärderingens skull lade jag även till två attitydfrågor: om barnen tyckte programmet var 

roligt och om de ansett sig lära sig något av det. De får även möjligheten att skriva en 

kommentar. Dessa frågor och dess svar behandlas inte i uppsatsen men ligger som stöd till 
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den del som UR tar del av och kommer kanske verka som inspiration till framtida tv-projekt 

inom företaget. 

4. Resultatredovisning och analys:  

Med det insamlade materialet i form av enkätundersökningarna och sammanställningen av 

dess resultat i statistikprogrammet SPSS ska vi nu titta närmre på frågeställningarna. 

Hur ser resultatskillnaden ut mellan undersökningens två grupper? 

      4.1 Tabell 1, Poängresultat kontrollgrupp vs experimentgrupp: 

 Poängresultat av tretton möjliga poäng Total 

Tv

å 

Tre  Fyra  Fem  Sex  Sju  Åtta  Nio  Tio  Elva  

Grupp 

Kontroll-

grupp 
3 14 11 6 7 0 1 0 0 0 42 

Experiment

grupp 
0 0 5 4 5 11 11 1 2 3 42 

Total 3 14 16 10 12 11 12 1 2 3 84 

 

Tabell 1: Tabellen visar hur många poäng de två olika grupperna fick av tretton möjliga. Vi 

ser att kontrollgruppens typvärde låg på tre av tretton poäng medan sju och åtta poäng var de 

mest frekventa resultatsiffrorna i experimentgruppen. Medianvärdet på kontrollgruppen ligger 

på 4 och experimentgruppen 7. Det var ingen i experimentgruppen som fick under fyra av 

tretton möjliga poäng samtidigt som bara en i kontrollgruppen fick över sex poäng.  

     4.2 Tabell 1.1, Medelvärde: 

 

Grupp Medelvärde N 

Kontrollgrupp 4,10 42 

Experimentell grupp 7,07 42 

Total 5,58 84 
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Tabell 1:1 visar att kontrollgruppens medelvärde låg på 4,10 av tretton möjliga poäng medan 

den experimentella gruppens medelvärde låg betydligt högre, på 7,07, vilket tydligt visar att 

barnen i experimentgruppen gav fler korrekta svar i undersökningen. 

 

     4.3 Tabell 1:2, Cramer’s V kontrollgrupp vs experimentgrupp: 

 Värde Normalapproximation 

Nominal av Nominal 

Phi ,734 ,000 

Cramer's V ,734 ,000 

N av valida Cases 84  

 

För att mäta bivariata analyser som denna kan man använda sambandsmåttet Cramer's V. Det 

mäter korstabellers styrka i sambandet mellan två olika kategoriska (nominala) variabler 

(Esaiasson et al., 2007:418) och kan variera mellan 0 och 1. I tabell 1:2 visar tabellen på 

värdet 0,734, vilket innebär att sambandet mellan grupp och resultat är väldigt starkt. 

 

Resultatskillnaden mellan de två grupperna är alltså tydlig; gruppen som fått titta på 

programmet innan barnen fyllde i enkäten visade ett betydligt högre resultat och det statistiska 

testet visade på ett starkt och signifikant samband mellan variablerna. 

 

     4.4 Tabell 2, Resultat retorikfråga: 

 Retorikfråga Total 

Konsten att 

dansa 

Konsten att 

lyssna 

Grupp 

Kontrollgrupp 3 39 42 

Experimentell 

grupp 
3 39 42 

Total 6 78 84 
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För att nämna hur resultatet av den första enkätfrågan, vad retorik är, såg ut ser vi i tabell 2 att 

typvärdet av barnen var införstådda i vad retoriken var men att ett fåtal barn valde det 

felaktiga alternativet att retorik är konsten att dansa.  Här fanns ingen skillnad mellan 

experiment- och kontrollgrupp. 

I vilken utsträckning minns barnen tipsen de fått i programmet efter en kortare tidsperiod? 

     4.5 Tabell 3, Poängresultat efter 2 veckor: 

 

Enhet 1: 9 av 13 

Enhet 2: 9 av 13 

Enhet 3: 5 av 13 

Enhet 4: 9 av 13 

Enhet 5: 5 av 13 

Enhet 6: 7 av 13 

Enhet 7: 7 av 13 

Enhet 8: 7 av 13 

Enhet 9: 9 av 13 

Enhet 10: 8 av 13 

Enhet 11: 6 av 13 

Enhet 12: 8 av 13 

Enhet 13: 9 av 13 

Enhet 14: 8 av 13 

Enhet 15: 9 av 13 

Enhet 16: 8 av 13 

Enhet 17: 6 av 13 

Enhet 18: 8 av 13 

Enhet 19: 7 av 13 

Enhet 20: 11 av 13 

Enhet 21: 8 av 13 

 

Efter två veckor visar statistiken i tabell 3 att ingen av barnen som deltog i experimentet fick 

mindre än fem av tretton möjliga poäng, vilket är en klar förbättring från föregående 

undersökningstillfälle. Detta pekar direkt på att kunskapen hänger kvar då vi inte får glömma 

att alla barn som fyllde i enkäten efter dessa två veckor faktiskt fått se programmet; alltså 

hade man rent konkret kunnat placera de 21 barn som deltog i denna undersökning i en 

”experimentgrupp”, och jag har därför valt att jämföra denna tvåveckorsgrupps medelvärde 

med den föregående undersökningens experimentgrupps medelvärde för att påvisa 

skillnaderna. 

Medelvärdet efter två veckor låg högst med siffran 7,8, vilket är en förbättring i jämförelse 

med den tidigare experimentsgruppens resultat. Även medianvärdena mellan 

tvåveckorsgruppen och den ursprungliga experimentella gruppen varierar då den nu visar på 

8, jämfört med det ursprungliga 7.  
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     4.6 Tabell 3:1, Cramer’s V, resultat efter 2 veckor: 

 Värde Normalapproximation 

Nominal by Nominal 

Phi ,527 ,006 

Cramer's V ,527 ,006 

N of Valid Cases 84  

 

I tabell 3:1 visar Cramer’s V på 0,527, vilket också påvisar ett starkt samband, dock inte fullt 

lika starkt som det i tabell 1. 

Vi ser alltså att barnen inte glömt de retoriktips de fått i programmet.  

 

Vilka skillnader syns mellan skolor i Stockholm vs på Öland? 

 

     4.7 Tabell 4, Poängresultat Stockholm vs Öland: 

 Poängresultat av tretton möjliga poäng Total 

Två  Tre  Fyra  Fem  Sex  Sju  Åtta  Nio  Tio  Elva  

 
Stockholm 3 5 5 4 6 7 9 0 2 1 42 

Öland 0 9 11 6 6 4 3 1 0 2 42 

Total 3 14 16 10 12 11 12 1 2 3 84 

 

I en jämförelse av de två städerna som enkätundersökningen gjordes i ser vi i tabell 4 att det 

totala typvärdet av resultaten hamnade på fyra av tretton poäng med 16 av 84 sådana svar. 

Typvärdet av Stockholmselevernas svar låg på åtta av tretton rätt medan Ölandselevernas 

tyngdpunkt fann sig på betydligt lägre fyra av tretton poäng. Stockholmselevernas medelvärde 

ligger på 6 medan Ölands är lite lägre med 5,6, och medianvärdet ligger på 6 i Stockholm 

jämfört med 5 på Öland. 
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     4.8 Tabell 4:1, Cramer´s V, Stockholm vs Öland: 

 Värde Normalapproximation 

Nominal by Nominal 
Phi ,407 ,124 

Cramer's V ,407 ,124 

N of Valid Cases 84  

 

Cramer’s V visar 0,407 i tabell 4:1, som också är ett starkt samband (dock ej signifikant) och 

visar att det är skillnad i retorikkunskaper beroende på om man kommer från Stockholm 

eller Öland. Det är dock intressant att titta närmre på huruvida andra faktorer hade kunnat 

spela in i detta resultat, exempelvis variabeln Tidigare erfarenheter. 

 

     4.9 Tabell 5, Tidigare erfarenheter, Stockholm vs Öland: 

 Tidigare Erfarenheter Total 

Har hållit 

många 

tal/föredrag 

Har hållit några 

få tal/föredrag 

Har inte hållit 

många 

tal/föredrag 

Stad 
Stockholm 24 15 3 42 

Öland 7 17 18 42 

Total 31 32 21 84 

 

I tabell 5 ser vi att eleverna i Stockholm har hållit betydligt fler tal än vad Ölandseleverna har 

gjort enligt statistiken; typvärdet av Stockholmsbarnen anser sig ha hållit många tal/föredrag 

medan de flesta Ölandsbarnen inte känner sig ha hållit alls många tal/föredrag. 
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5. Slutsatser och diskussion  

Det framgick alltså tydligt i statistiken och tabellerna ovan att min hypotes, att 

experimentgruppen som sett programmet innan enkäten fylldes i, fick bättre resultat än 

kontrollgruppen. Detta var ett väntat resultat då experimentgruppen förstås hade något att 

relatera till i frågorna och att de nyligen blivit tilldelade dessa tips som de i stort sett bara 

behövde kopiera och skriva ner på sina papper medan kontrollgruppen fick famla i mörker 

efter svar. Det var dock underhållande att gå igenom mitt insamlade material då man tydligt 

såg vilka barn som verkligen gjort sitt bästa (detta rör båda grupperna) samt vilka barn som 

helt enkelt inte brytt sig. Jag uppmanade dem dock att försöka fylla i alla svar och gissa om de 

var osäkra (se bilaga 2), vilket i vissa fall resulterade i gissningar jag inte riktigt förväntat mig 

med exempel som att man ”dreglar” eller ”ger tummen upp” när man med kroppen vill visa 

att något är intressant, och att man ”gapskriker” eller ”låter som en liten gris” när man är rädd. 

Dessa exempel var lyckligtvis inte speciellt vanligt förekommande utan räknades helt enkelt 

som felaktiga alternativ istället för ett urvalsbortfall.  

 

Under denna studies publikdel i den teoretiska ramen diskuterar Inger Linderholm 

resultatanalysen av kampanjen Själv Säker, där hon som ovan nämnt påvisar hur en 

kontinuitet är viktig för att budskap ska sjunka in och att vissa budskap står i fokus (Larsson, 

2002:247–250). Det var därför viktigt att titta på min andra frågeställning rörande i hur pass 

stor utsträckning barnen mindes tipsen efter ett par veckor, och statistiken visar att barnen i 

allra högsta grad minns dessa tips. Jag funderade dock på om det fanns dolda bakomliggande 

faktorer bakom detta och ringde således upp läraren Magdalena som är ansvarig för 

femteklassen som undersökningen efter två veckor tog plats i, och hon berättade att hon, efter 

det att barnen tagit del av min undersökning, aktivt använt sig av tipsen i undervisningen.  

 

Med vetskapen om detta går det inte att dra slutsatsen att barnen mindes tipsen de fått från 

programmet då det inte är fastställt huruvida det är programmet eller retoriktränandet i 

klassrummet som lett till deras bättre resultat efter dessa två veckor. Min andra frågeställning 

får således förbli obesvarad men resultatet pekar trots allt på att en förbättring har skett och att 

programmet på ett eller annat sätt har legat till grund för detta. Till framtida studier är det en 

bra idé att se till att barnen inte använder tipsen i undervisningen under mellantiden utan ser 

hur mycket som hänger kvar utan aktivt övande. Denna extra övning inom retorikområdet är 
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förmodligen även anledningen till varför samtliga barn i denna senare testade grupp visste vad 

retorik var, till skillnad från de få felaktiga svaren som uppkom i den första undersökningen. 

Att titta lite närmre på tidigare erfarenheter gav en till synes god förståelse för resultatet av de 

två städernas resultat, men även här kan det diskuteras hur pass mycket subjektivitet som 

rinner igenom denna annars relativt objektiva resultatanalys. Kan det vara så att 

stockholmseleverna känner att de utövar mer retorik för att de kanske benämner ämnet som 

retorik i högre grad än vad eleverna på Öland gör? Kan det handla om en större medvetenhet 

om ämnet hos storstadselever som kanske råkar komma i kontakt med ordet oftare? Vet 

Ölandsbarnen om att det kanske är retorik de utövar när de redovisar en bok, det kanske kallas 

något annat? Är det kanske en självförtroendefråga? Samtliga tankar är intressanta att gräva 

djupare i och det är kanske möjligt komma fram till svar genom att använda sig av 

kompletterande djupintervjuer av barn som deltagit i denna studies experiment. Anledningen 

till att variabeln rörande denna tidigare erfarenhet inte spelade en tyngre roll i undersökningen 

var på grund av att det egentligen inte ska spela någon större roll huruvida man har mycket 

tidigare erfarenhet eller inte, retorikprogrammet vänder sig till samtliga mellanstadieelever 

och agerar lärandematerial till eleverna, oberoende tidigare erfarenhet. 

 

Övriga eventuella åtgärdsförslag är att titta närmre på variablerna jag undersökt men inte valt 

att lägga fokus på, främst de nominala variablerna kön och årskurs för att enkelt kunna se om 

könet påverkar eller se om vilken klass barnen går i har någon betydelse för deras förståelse 

och resultat. Genom att bara överblicka kodschemat ser vi att majoriteten av barn var flickor, 

och när jag gick igenom mitt insamlade material kände jag att flickorna i större utsträckning 

än pojkarna verkligen försökte svara rätt på frågorna.  

 

Men vad lär sig barn av att titta på undervisande program? Studierna som gjorts på ämnet, 

främst av Children’s Television Workshop, visar uteslutande resultat av program som visats i 

skolan (Nabi&Oliver 2009:339), precis som min studie gjort. Tittar barn självmant på 

undervisande program hemma? Lär de sig något från det i så fall? Ett förslag till en utveckling 

av studien hade därför kunnat vara att se hur pass intresserade barn var av programmet i sin 

hemmamiljö och kanske ha en kompletterande fokusgrupp med vilken man diskuterade dessa 

frågor. Ett annat alternativ hade kunnat vara att använda sig av ytterligare en variabel; 

huruvida barnen sett programmet på tv, eller kanske vilka av dem som hade kunnat tänka sig 

se det utanför skolan. 
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Vill man utveckla studien ännu ett steg kan man föra statistik på vilken av frågorna som hade 

högst frekvens av rätta svar och således kunna dra slutsatsen att den övningen, och de tips 

Elaine och kändisen gav, var mer lättförståeliga än de övriga. Detta kan vara till stor hjälp för 

främst den pedagogiska biten på Utbildningsradion som genom denna information kan se på 

vilket sätt och med vilka medel eller övningar barnen lättast förstår informationen de ges. 

 

I denna studie framgår det tydligt att barnen faktiskt lär sig väldigt mycket av undervisande 

program. Marie-Louise Maers konstaterar att lärande även handlar om utvecklande faktorer 

såsom sammanhang – att barnen intresserar sig för vad programmet handlar om samt kan 

relatera till innehållet, uppmuntran från föräldrar och kanske lärare att titta på det, självklart 

ett intresse och engagemang för vad programmet vill förmedla och förstås effekterna av 

tittandet: känner barnen att de fått ut något och kanske lärt sig något av det som de just sett? 

(Nabi&Oliver 2009:341). 

 

Jag ser att denna studie på alla sätt pekar på att vi lyckades med vad vi ville förmedla med 

vårt program. 
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Bilaga 1, Inför enkätundersökningen  

 

               

 

Retorikprogram för Mellanstadiet 

Jag heter Stina Franzén och läser kandidatprogrammet på JMK, institutionen för 

Journalistik, Medier och Kommunikation, vid Stockholms Universitet. I vår ska 

jag skriva min C-uppsats i samarbete med Utbildningsradion och utvärdera ett 

tv-program vi gjorde i undervisningssyfte när jag jobbade på UR och SVT i 

höstas.  

På måndag, 26/3, kommer jag till Banérporten för att visa tv-programmet för de 

barn som är där och vill vara med. Undersökningen kommer utföras genom att 

hälften av gruppen får svara på enkäten utan att ha sett programmet och resten 

får svara på samma enkät efter att ha sett programmet. Syftet är att se hur 

mycket barnen kan om retorik och kroppsspråk innan jämfört med efter att de 

har tagit del av de tips retorikexperten ger i programmet, och förstås se hur 

barnen uppfattar programmet i stort. 

Enkäten är förstås helt anonym och jag beräknar hela undersökningen ta 

omkring två och en halv timme, med programtiden inräknad.  

Vänliga hälsningar, 

Stina Franzén 

070 8808 338 

stina.fr@gmail.com 
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Bilaga 2, Enkätundersökningen 

Tack för att ni vill vara med och fylla i min enkätundersökning! Försök att fylla i ett svar på 

varje rad, även att ni inte är säkra på om det är rätt eller inte. Gissa! Det är bara jag som 

kommer läsa svaren och hela undersökningen är helt anonym – ni behöver inte skriva ert 

namn och ingen vet att det är just du som skriver dina svar. Ta den tid ni behöver och räck 

gärna upp handen om ni har några frågor. 

Stina 

 

               

Tungan rätt i mun 

Jag är 

 Tjej 

 Kille 

Årskurs ___________ 

Skola ___________________________________________ 

 

Vad är retorik? 

 Konsten att dansa 

 Konsten att få folk att lyssna 

 Konsten att sjunga 

 Konsten att lära sig köra bil 

 

Har du hållit tal/föredrag förr? 

 

 Jag har hållit många tal/föredrag 

 Jag har hållit några få tal/föredrag 

 Jag har inte hållit många tal/föredrag 

 Jag har aldrig hållit tal/föredrag 
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Vad tycker du om att hålla tal/föredrag? 

 Jag tycker att det är jätteroligt! 

 Det är inget speciellt. 

 Jag blir jättenervös! 

 Jag tycker inte om det. 

1. Hur visar du med kroppen att du tycker något är intressant?  

 

A:______________________________________________________________ 

B:______________________________________________________________ 

C:______________________________________________________________ 

 

2. Hur visar du med kroppen att du är uttråkad?  

A:______________________________________________________________ 

B:______________________________________________________________ 

C:______________________________________________________________ 

 

3. Hur visar du med kroppen att du är glad?  

A:______________________________________________________________ 

B:______________________________________________________________ 

C:______________________________________________________________ 

 

 

4. Hur visar du med kroppen att du är rädd?  

A:______________________________________________________________ 

B:______________________________________________________________ 

C:______________________________________________________________ 
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Vad tyckte du om programmet Tungan rätt i mun? 

 Programmet var jättebra 

 Programmet var bra 

 Det var okej 

 Programmet var dåligt 

 

Har du lärt dig något från programmet Tungan rätt i mun? 

 Jag har lärt mig massor 

 Jag har lärt mig litegrann 

 Jag har inte lärt mig någonting 

 Jag kunde redan allt 

 

Skriv gärna mer om vad du tyckte om programmet! 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

Stina Franzén 
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Bilaga 3, Rättningsschema 

Rättningsschema 

Vad är retorik? 

– Konsten att få folk att lyssna 

Hur visar du med kroppen att du tycker något är intressant?  
A: Jag lutar mig framåt 

B: Jag ler 

C: Jag nickar 

Godkända: Ögonkontakt, Tittar i ögonen, Räcker upp handen 

 

Hur visar du med kroppen att du är uttråkad?  
A: Jag sträcker på mig 

B: Jag gäspar 

C: Jag tittar åt ett annat håll 

Godkända: Jag bryr mig inte, Stretchar ut mig, Sover på bänken, Spelar på mobilen, Himlar 

med ögonen 

 

Hur visar du med kroppen att du är glad?  
A: Jag ler 

B: Jag har händerna öppna 

C: Jag pratar med ett högt tonläge 

Godkända: Har händerna uppåt/utåt, Ett öppet kroppsspråk, Gestikulerar med händerna 

 

Hur visar du med kroppen att du är rädd?  
A: Jag skyddar halsen 

B: Jag drar mig undan 

C: Jag har ett högt tonläge när jag pratar 

Godkända: Spänner mig, hög röst, Skyddar mig med händerna, Trycker ifrån med händerna, 

Kryper ihop, Blir stel, Ryggar tillbaka, Går undan



C-uppsats Stina Franzén 
JMK v12mKand   
12-04-06 
stina.fr@gmail.com 
 

27 
 

Bilaga 4, Resultat, kodschema 

Enhet Grupp Stad Kön Klass 
Tidigare 
erfarenhet Attityd Retorik Intresserad Ointresserad Glad Rädd Poängresultat 

Programattityd Läromässigt 

1 Kontroll Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 0 0 2 Jättebra Litegrann 

2 Kontroll Stockholm Kille 4 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 1 1 1 0 4 Jättebra Litegrann 

3 Kontroll Stockholm Tjej 4 Hållit många tal Jätteroligt! Att dansa 2 0 2 1 5 Jättebra Litegrann 

4 Kontroll Stockholm Kille 6 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 0 2 2 1 6 Jättebra Massor 

5 Kontroll Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 1 1 0 0 3 Jättebra Massor 

6 Kontroll Stockholm Tjej 4 Hållit några få tal 
Tycker inte om 
det Att lyssna 0 0 0 1 2 Bra Litegrann 

7 Kontroll Stockholm Tjej 5 Hållit några få tal Blir jättenervös! Att lyssna 1 3 1 2 8 Jättebra Massor 

8 Experiment Stockholm Tjej 6 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 2 3 10 Jättebra Massor 

9 Experiment Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Blir jättenervös! Att lyssna 2 3 2 0 8 Jättebra Massor 

10 Experiment Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 1 1 7 Jättebra Litegrann 

11 Experiment Stockholm Kille 4 Inte många tal Blir jättenervös! Att lyssna 3 1 1 1 7 Jättebra Massor 

12 Experiment Stockholm Tjej 6 Hållit några få tal Inget speciellt Att lyssna 2 2 1 0 6 Jättebra Massor 

13 Experiment Stockholm Tjej 6 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 0 3 2 2 8 Jättebra Massor 

14 Experiment Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 1 1 7 Jättebra Massor 

15 Kontroll Öland Kille 4 Inte många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 1 0 3 Bra Massor 

16 Kontroll Öland Tjej 4 Inte många tal Blir jättenervös! Att lyssna 0 2 0 0 3 Jättebra Massor 

17 Kontroll Öland Kille 5 Inte många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 1 1 4 Jättebra Litegrann 

18 Kontroll Öland Kille 4 Hållit några få tal Inget speciellt Att lyssna 0 2 1 0 4 Bra Massor 

19 Kontroll Öland Tjej 5 Hållit många tal Blir jättenervös! Att lyssna 2 2 1 0 6 Jättebra Massor 

20 Kontroll Öland Tjej 4 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 0 1 1 0 3 Bra Litegrann 

21 Kontroll Öland Tjej 4 Inte många tal Blir jättenervös! Att lyssna 0 2 0 0 3 Bra Massor 

22 Experiment Öland Kille 4 Inte många tal Inget speciellt Att lyssna 0 3 1 0 5 Bra Litegrann 

23 Experiment Öland Tjej 5 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 3 3 3 1 11 Jättebra Massor 
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24 Experiment Öland Tjej 6 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 1 3 0 2 7 Jättebra Massor 

25 Experiment Öland Kille 4 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 1 1 2 1 5 Jättebra Massor 

26 Experiment Öland Tjej 4 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 0 2 1 0 4 Bra Massor 

27 Experiment Öland Tjej 5 Inte många tal Inget speciellt Att dansa 0 2 2 0 4 Jättebra Massor 

28 Experiment Öland Tjej 6 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 3 3 1 0 8 Jättebra Massor 

29 Kontroll Stockholm Tjej 4 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 1 0 3 Jättebra Litegrann 

30 Kontroll Stockholm Kille 5 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 1 0 1 0 3 Jättebra Litegrann 

31 Kontroll Stockholm Tjej 4 Hållit många tal Jätteroligt! Att dansa 2 0 2 1 5 Jättebra Litegrann 

32 Kontroll Stockholm Kille 6 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 0 0 2 1 4 Jättebra Massor 

33 Kontroll Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 1 1 0 0 3 Jättebra Massor 

34 Kontroll Stockholm Tjej 4 Hållit några få tal 
Tycker inte om 
det Att lyssna 0 1 0 1 3 Bra Litegrann 

35 Kontroll Stockholm Tjej 5 Hållit några få tal Blir jättenervös! Att lyssna 1 2 0 2 6 Jättebra Massor 

36 Kontroll Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 1 0 3 Jättebra Litegrann 

37 Kontroll Stockholm Kille 6 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 1 1 1 1 5 Jättebra Litegrann 

38 Kontroll Stockholm Tjej 4 Hållit många tal Jätteroligt! Att dansa 2 0 1 1 4 Jättebra Litegrann 

39 Kontroll Stockholm Kille 6 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 2 1 5 Jättebra Massor 

40 Kontroll Stockholm Tjej 4 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 1 1 1 0 4 Jättebra Massor 

41 Kontroll Stockholm Tjej 4 Hållit några få tal 
Tycker inte om 
det Att lyssna 0 2 0 1 4 Bra Litegrann 

42 Kontroll Stockholm Tjej 4 Hållit några få tal Blir jättenervös! Att lyssna 1 1 1 2 6 Jättebra Massor 

43 Experiment Stockholm Tjej 6 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 2 3 10 Jättebra Massor 

44 Experiment Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Blir jättenervös! Att lyssna 2 3 2 0 8 Jättebra Massor 

45 Experiment Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 1 1 7 Jättebra Litegrann 

46 Experiment Stockholm Kille 4 Inte många tal Blir jättenervös! Att lyssna 3 0 1 1 6 Jättebra Massor 

47 Experiment Stockholm Tjej 6 Hållit några få tal Inget speciellt Att lyssna 2 2 1 0 6 Jättebra Massor 

48 Experiment Stockholm Tjej 6 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 1 3 2 2 9 Jättebra Massor 

49 Experiment Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 1 1 7 Jättebra Massor 
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50 Experiment Stockholm Tjej 6 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 2 3 2 3 11 Jättebra Massor 

51 Experiment Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Blir jättenervös! Att lyssna 2 3 2 0 8 Jättebra Massor 

52 Experiment Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 2 3 1 1 8 Jättebra Litegrann 

53 Experiment Stockholm Kille 4 Inte många tal Blir jättenervös! Att lyssna 3 2 1 1 8 Jättebra Massor 

54 Experiment Stockholm Tjej 6 Hållit några få tal Inget speciellt Att lyssna 2 2 1 1 7 Jättebra Massor 

55 Experiment Stockholm Tjej 6 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 0 3 2 2 8 Jättebra Massor 

56 Experiment Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 1 1 7 Jättebra Massor 

57 Kontroll Öland Kille 4 Inte många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 1 0 3 Bra Massor 

58 Kontroll Öland Tjej 4 Inte många tal Blir jättenervös! Att lyssna 0 2 0 0 3 Jättebra Massor 

59 Kontroll Öland Kille 5 Inte många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 1 1 4 Jättebra Litegrann 

60 Kontroll Öland Kille 4 Hållit några få tal Inget speciellt Att lyssna 0 2 1 0 4 Bra Massor 

61 Kontroll Öland Tjej 5 Hållit många tal Blir jättenervös! Att lyssna 2 2 1 0 6 Jättebra Massor 

62 Kontroll Öland Tjej 4 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 0 1 1 0 3 Bra Litegrann 

63 Kontroll Öland Tjej 4 Inte många tal Blir jättenervös! Att lyssna 1 2 0 0 4 Bra Massor 

64 Kontroll Öland Kille 4 Inte många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 1 2 5 Bra Massor 

65 Kontroll Öland Tjej 4 Inte många tal Blir jättenervös! Att lyssna 0 2 0 0 3 Jättebra Massor 

66 Kontroll Öland Kille 5 Inte många tal Inget speciellt Att lyssna 0 1 1 1 4 Jättebra Litegrann 

67 Kontroll Öland Kille 4 Hållit några få tal Inget speciellt Att lyssna 0 2 1 1 5 Bra Massor 

68 Kontroll Öland Tjej 5 Hållit många tal Blir jättenervös! Att lyssna 2 2 1 0 6 Jättebra Massor 

69 Kontroll Öland Tjej 4 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 0 1 1 0 3 Bra Litegrann 

70 Kontroll Öland Tjej 4 Inte många tal Blir jättenervös! Att lyssna 0 2 3 0 6 Bra Massor 

71 Experiment Öland Kille 4 Inte många tal Inget speciellt Att lyssna 0 3 1 0 5 Bra Litegrann 

72 Experiment Öland Tjej 5 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 3 3 3 1 11 Jättebra Massor 

73 Experiment Öland Tjej 6 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 1 3 0 2 7 Jättebra Massor 

74 Experiment Öland Kille 4 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 1 2 2 1 7 Jättebra Massor 

75 Experiment Öland Tjej 4 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 0 2 1 0 4 Bra Massor 

76 Experiment Öland Tjej 5 Inte många tal Inget speciellt Att dansa 0 2 2 0 4 Jättebra Massor 

77 Experiment Öland Tjej 6 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 3 3 1 0 8 Jättebra Massor 
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78 Experiment Öland Kille 4 Inte många tal Inget speciellt Att lyssna 0 3 1 0 5 Bra Litegrann 

79 Experiment Öland Tjej 5 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 3 1 3 1 9 Jättebra Massor 

80 Experiment Öland Tjej 6 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 1 3 0 2 7 Jättebra Massor 

81 Experiment Öland Kille 4 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 1 1 2 1 5 Jättebra Massor 

82 Experiment Öland Tjej 4 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 0 2 3 1 7 Bra Massor 

83 Experiment Öland Tjej 5 Inte många tal Inget speciellt Att dansa 0 2 2 0 4 Jättebra Massor 

84 Experiment Öland Tjej 2 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 3 3 1 0 8 Jättebra Massor 
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Resultat efter 2 veckor 

Enhet Grupp Stad Kön Klass 
Tidigare 
erfarenhet Attityd Retorik Intresserad Ointresserad Glad Rädd Poängresultat 

1 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 2 3 2 1 9 

2 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 2 2 2 2 9 

3 Ex efter 14 dagar Stockholm Kille 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 1 2 1 0 5 

4 Ex efter 14 dagar Stockholm Kille 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 3 3 1 1 9 

5 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit några få tal 
Tycker inte om 
det Att lyssna 1 2 0 1 5 

6 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit några få tal 
Blir 
jättenervös! Att lyssna 1 2 2 1 7 

7 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 1 3 1 1 7 

8 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 1 1 7 

9 Ex efter 14 dagar Stockholm Kille 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 1 3 2 2 9 

10 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Inte många tal Jätteroligt! Att lyssna 2 3 1 1 8 

11 Ex efter 14 dagar Stockholm Kille 5 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 1 0 6 

12 Ex efter 14 dagar Stockholm Kille 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 2 1 8 

13 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 1 3 2 2 9 

14 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 2 2 2 1 8 

15 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit många tal Inget speciellt Att lyssna 2 3 2 1 9 

16 Ex efter 14 dagar Stockholm Kille 5 Hållit många tal 
Blir 
jättenervös! Att lyssna 1 3 2 1 8 

17 Ex efter 14 dagar Stockholm Kille 5 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 1 3 1 0 6 

18 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit några få tal Inget speciellt Att lyssna 2 3 1 1 8 

19 Ex efter 14 dagar Stockholm Kille 5 Hållit några få tal Jätteroligt! Att lyssna 2 2 1 1 7 

20 Ex efter 14 dagar Stockholm Tjej 5 Hållit många tal 
Tycker inte om 
det Att lyssna 3 3 2 2 11 

21 Ex efter 14 dagar Stockholm Kille 5 Hållit många tal Jätteroligt! Att lyssna 3 2 1 1 8 
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Bilaga 5, Förstudie (UR) 

Inledning 

Med anledning av den stora retoriksatsningen från UR inom ämnesområdet under 2012 har Anna Birgersson-

Dahlberg gett mig i uppdrag att komplettera den bakgrundsbild som Barn- och Ungdomsredaktionen redan har tagit 

fram via projektutvecklare Christina Friborg och producent Susan Myrdal.  

Denna förstudie utgår ifrån att lärarprogrammen skapas i samordning med, och utifrån den helhetssyn, som BoU 

redan har byggt upp. Till viss del använder jag mig därför av samma kontakter, men med andra frågor än de som 

hittills ställts. Samt kompletterar med fler personer och perspektiv. 

Min förhoppning är att detta underlag ska fylla bilden ännu mer, och fungera som beslutsunderlag vid vägval 

framöver inför UR:s satsning inom fortbildnings- och kompetensutvecklingsområdet i retorik. Vad det kan innebära 

och var UR kan fylla en breddande, stärkande och kompletterande funktion för lärarstudenter och verksamma lärare.  

Stockholm 2011-05-26 

Åsa Hemborg  

Vad är retorik? 

Retorik enligt Nationalencyklopedin. 

Retorik (grekiska rhētorikē´ (te´chnē), av rhētoriko´s 'talar-', av retor), dels vältalighet i praktiken, dels teorin om 

denna. Retoriken skapades under antiken och levde kvar under två årtusenden i västerlandet. Först under 1800-talet 

började den kritiseras för att vara ålderdomlig och alltför mekanisk. Efter andra världskriget vaknade intresset för 

retoriken på nytt. I den moderna retoriken studerar man det offentliga språket i äldre och nyare tider med modeller 

från den klassiska retoriken samt modern lingvistik och kommunikationsforskning. Men man har också försökt 

återinföra retoriken som en praktisk metod för att utbilda talare och skribenter. 

I dag har retoriken blivit ett eget ämne vid många universitet och högskolor i USA och Europa. Där får studenterna 

lära sig att analysera det offentliga språket liksom att tala och skriva med större medvetenhet, metod och effektivitet. 

De amerikanska skolorna har varit en given förebild, eftersom speech och composition alltid haft en stark ställning i 

deras pedagogik. I Sverige kom den nya retorikundervisningen i gång på 1980-talet; i dag bedrivs den på de flesta 

universiteten och högskolorna i landet, liksom vid många gymnasieskolor och även på lägre stadier. Retorik är 

numera också ett forskningsämne vid flera universitet, med forskargrupper och doktorandtjänster. Professurer finns 

vid Uppsala, Örebro, Södertörn och Lund.  

Forskningen är rik och överblickas när det gäller de nordiska länderna lättast genom tidskriften Rhetorica 

Scandinavica. Här kan man urskilja olika linjer. En av dem är studiet av den klassiska retoriken och dess inflytande på 

det politiska och religiösa livet, liksom all slags konst och vetenskap fram till det stora traditionsbrottet på 1800-talet. 

En annan är studiet av det moderna samhällslivet, där man använder retoriska modeller, för att undersöka 

exempelvis reklam och medier eller rättegångar och all slags opinionsbildning. En tredje är försöket att skapa en ny 

retorik med hjälp av de nya insikter som den moderna lingvistiken har givit. 

Sammantaget kan man tala om en ny retorisk medvetenhet under de senaste decennierna. Numera hålls det inte ett 

offentligt tal eller anförande av större betydelse utan att medierna kommenterar både innehållet och formen eller 

framförandet.1 

Retorik enligt Retorikkollegiet 

Retorikkollegiet är en förening som sedan tre år tillbaka driver projektet ”Retorik i skolan”. Retorikkollegiet menar 

att retorik är vetenskapen om människans hela språkliga förmåga och uttryckssätt. Som sådan omfattar den alla 

former av mänsklig kommunikation, från den offentliga dialogen i medier till individens samtal med sig själv. Fast 

                                                           
1
 Nationalencyklopedin via webben: http://www.ne.se/lang/retorik  



C-uppsats Stina Franzén 
JMK v12mKand   
12-04-06 
stina.fr@gmail.com 
 

33 
 

talet är utgångspunkten tar den med lika stort intresse upp även andra uttrycksformer som skrift, bild och symbolisk 

handling. Ett bra exempel på att det inte bara är talet som vi intresserar oss för, är att tystnad i vissa situationer säger 

mer än ord. Det är alltså inte bara det som sägs som är viktigt utan hela situationen, där individens uttryckssätt 

kommer fram. En annan aspekt som en utbildad retoriker tar hänsyn till är handlingen med vårt språk. Många talare 

genom historien har ansetts vara bra talare – men har kanske inte varit bra retoriker om man tar hänsyn till deras 

intentioner och handlingar. När retoriken i denna vida mening undersöker och utvecklar språkets användning berör 

den inte bara konsten att kommunicera eller konsten att övertyga utan också konsten att reflektera, överväga, förhålla 

sig till problem och beslut och handla på ett etiskt försvarbart sätt. 2 

Vad händer med retorikämnet? 

Exempel på kommunsatsningar  

Karin Beronius var initiativtagare till, och projektledare för, "Retorik som röda tråden från förskolan t.o.m. år 9 i 

Älvdalsskolan" under åren 1999 - 2005. Älvdalsskolan har arbetat långsiktigt med retorik i skolan, vilket de har 

utmärkelser för; 1:a pris i Skolpriset SPIRA:s tävling och 3:e pris i Utbildningsakademins Stora Pris 2002. 

Just nu pågår ett kommunövergripande projekt i Ludvika som Karin Beronius arbetar med, där först pilotlärare får 

en fortbildning i retorik, som till sist ska resultera i en kursplan för Ludvikas alla skolor. Deras material grundar sig 

på huvudfrågorna;  

- Vad lyssnaren ska tänka på? 

- Vad talaren ska tänka på? 

Fortbildningen innehåller följande delar; 

 Introduktion 

 Retorikens historia - en kort bakgrundsbeskrivning 

 Klassrumsklimatet – en viktig förutsättning 

 Lyssnandet: Aktivt lyssnande – Kroppsspråk – Turtagning – Respons – Spelregler för lyssnaren 

 Framförandet: Nervositet – Kroppsspråket – Rösten – Talarknep – Spelregler för talaren 

 Anförandet: Retorikens planeringsmodell – Dispositionsmodeller – Språket - Deltagarna håller egna 
informativa tal samt får och ger respons 

På frågan om vad lärare i gemen uppskattar med fortbildning i ämnet svarar Karin att det är att få det praktiska 

verktyget – kunskapen om hur retoriken är uppbyggd – och övningar att använda direkt i klassrummet. Att göra själv 

är det de uppskattat nästan allra mest.  

Den stora stötestenen är att förutsättningarna sedan inte fungerar ute på skolnivå för att skolledning inte ger 

planeringstid, vikarieresurser, mm för pilotlärarna att följa upp.De kallas retorik-piloter och ska stötta sina kollegor 

på hemmaplan. De är c:a 15 personer. Arbetar i spannet Förskoleklass – år 6. Eventuellt blir det en fortsättning för 

högstadielärare.  

På Karins webbplats kan man läsa; 

Att arbeta med retorik i skolan är att arbeta ämnesövergripande. Det handlar om att försöka ge alla lärare retorik som 

verktyg i skolans samtliga ämnen. Vid retorikpilotutbildning och i pilotgrupperna pågår ständigt diskussioner och 

man provar övningar som ska gå att använda i olika ämnen. En av retorikpiloterna mycket uppskattad vinst under 

utbildningen är att få lära känna, samarbeta med och få förståelse för andra kategorier lärare och lärare från andra 

stadier. Denna form av utbyte saknas tyvärr i allmänhet inom skolan!3 

 

Karin betonar att retorik är viktig för alla elever eftersom retoriken är ett verktyg som eleverna har användning för i 

alla ämnen, genom hela sin utbildning och därefter också i sitt yrkesliv. Och för att man genom att arbeta aktivt med 

                                                           
2
 José Ramirez, Retorikkollegiet  

3
 www.rhetordalarna.se/karin 
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retorik får större självkänsla och självförtroende och ofta en mer positiv självbild. Eleverna lär sig lyssna på varandra, 

ge respons, vänta på sin tur. Och de vill, vågar och kan uttrycka sig i ett tillåtande klassrums- eller gruppklimat. Även 

barn med läs- och skrivsvårigheter kan med retorikens hjälp få chans att visa upp sig. Slutligen konstaterar hon att 

arbeta med retorik är att arbeta för demokratin och dess värdegrunder. Vi kan ju fråga oss om vi verkligen har en 

reellt fungerande demokrati så länge medborgarna inte vill, vågar eller kan använda det talade ordet, enbart därför att 

de inte fått lära sig hur man gör! 

Skolexempel  

Ulrika Swanolf, lärare som är med i Barn av sitt språk, svarar på frågan vad hon tänker på när jag säger retorik, att det 

främst är kopplingen till lärarens ledarskap i klassrummet, hur man fångar barnens intresse, en person som styr och 

leder eleverna – och i vissa klasser och för vissa lärare så fungerar det bra och i andra inte. Så visst skulle det behövas 

fortbildning i ämnet generellt. Hon tror att lärare idag huvudsakligen lär sig genom erfarenhet. Exempelvis hon själv 

har tidigare i sitt yrkesliv fallit för kompisfällan… men vet numera att det inte är rätt sätt, utan att det är viktigt att 

använda sitt språk för att få barnen att lyssna. Man behöver ha tydlig struktur i hur man som lärare bygger upp sina 

egna ”prator” och samtidigt skapa struktur i elevernas samtal. För att inte glömma det egna kroppsspråkets betydelse. 

Ulrika menar att det är svårt att sätta ord på denna typ av kunskap, sitter i ryggraden, men är något oformulerad.  

Vad det gäller att undervisa i språklighet/muntlighet så har hon valt att följa materialet ”Språket lyfter” från 

Skolverket, för att få hjälp i sin undervisning. Barnen får lära sig hur man debatterar för och emot – och hon 

använder sig av modellerande lektionsförslag och övningar. 

Vad det gäller erfarenhet av fortbildning så fick alla lärare i kommunen där Ulrika Swanolf arbetar gå på en 

föreläsning kring ”Ledarskap i klassrummet”, (kvinna från Örebro?). Ulrika menar att det väckte många tankar runt 

om bland kollegorna, som man sedan har jobbat vidare med ute i enheterna. Det har i bäst fall också lett till en del 

konkreta förändringar tror hon, som exempelvis att en kollega till henne sa, ”och jag som bara springer runt i 

klassrummet, inte underligt att barnen också blir röriga, jag borde ju vara mer still”….  

Ulrika chef på kommunen, utvecklingsledare Pia Lundström, har aktivt velat ge retorik fokus. Hon tycker inte att 

man är så medveten om hur man arbetar med det muntliga strukturerat, men materialen ”Språket på väg” och 

”Språket lyfter” har hjälpt till. När hon är ute och arbetar med lokala pedagogiska arbetsplaner så frågar hon efter 

muntligheten, strategier för hur jag använder det muntliga medvetet i undervisningen. Vad har vi för syn på 

muntlighet, vi som bedömer? Man ställer lägre krav på muntlighet än på läs- och skrivdelarna i nationella provet i 

9:an.  

Pia Lundströms reflektion kring fortbildningsbehovet hos lärare är utifrån frågan ”Hur utvecklar du din undervisning 

i svenska?”, som grundfråga inför en tv-serie. Den här speglingen att få syn på vad jag gör och få idéer och tankar 

hur jag kan göra annorlunda! Hon har också tänkt på Skolverkets material, ”Diamant”, ”Nya Språket lyfter” och 

”Språket på väg” (upp till 9:an) – kan man göra program som visualiserar hur man kan använda materialet? 

 

Lärarutbildnings- och högskoleperspektiv  

Utgångsläget 

Retorik är inte obligatoriskt i lärarutbildningen idag. Samtidigt finns ett ökat fokus på muntlig kommunikation i Lgr 

11. Medan dagens läromedel fortfarande är mycket mer inriktade på läsa och skriva än på att tala och lyssna. 

Fortbildningsbehov hos lärare och lärarstudenter  

Retorikprofessor i Lund, Anders Sigrell, menar att det absolut viktigaste är att ge lärare och studenteter ett metaspråk 

i och med kunskap i retorik. Han hänvisar bla till Fredrik Hansson, vid lärarutbildningen i Malmö som nyligen 

disputerade och då kom fram till att problemet med gymnasiespråkämnena är att det saknas ett tydligt språk för att 

prata om kommunikationssituationer. ”Alla lärare är ju egentligen proffs på att kommunicera, ändå är vi så skraja på 

att prata om hur vi gör. Den stängda dörrens pedagogik är det största hindret. Om alla våra lärare börjar reflektera 
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över vad vi gör – hur vi kommunicerar, så blir man nästan automatiskt retoriklärare. Att reflektera över vad vi gör 

med språket och vad språket gör med oss. Får man redskap och träning i det så kommer mycket automatiskt.”4 

Och att få kombinera den mer teoretiska kunskapen med övningar, som student eller lärare, är avgörande, menar 

Anders Sigrell vidare. Han förtydligar bristen på övningstillfällen som elever får, med frågan om hur många elever 

som i augusti får skriva om sitt sommarlov – och hur många som får berätta om sitt sommarlov muntligt…? 

Intressant forskning finns vid Kristianstad, Malmö, Umeå menar Anders. Och hans egen pågående forskning 

innefattar bla en ny kartläggning där Anders Sigrell deltar tillsammans med två andra nordiska professorer; Mads 

Haugsted, Danmark, och Jonas Bakken, Oslo. Tanken är att de ska göra en kartläggning över hur retorikämnet ser ut 

i de tre länderna. De har fått 10 000 kr nationella nätverket för Svenska med didaktisk inriktning. UR får ta del av vad 

de kommer fram till så småningom. 

Också i en ny avhandling från Malmö högskola lyfts behovet av ett gemensamt metaspråk för lärarna. I Skolportens 

intervju med Cecilia Olsson-Jers konstaterar hon att lärarna behöver kunskap om teorin bakom retoriken. I sin 

avhandling ”Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos” framkommer att varken lärarna eller 

(gymnasie)eleverna har tillgång till det metaspråk som behövs för att tala om den process som det innebär att bli en 

offentlig talare. Ändå är muntlig framställning en vanlig redovisningsform i dagens skola. Och även eleverna 

efterfrågar djupare teorier och verktyg för hur de ska bygga sina muntliga framträdanden. 5 Lärarutbildare Monika 

Ekenvall, vid Göteborgs universitet, för in ytterligare ett perspektiv i retoriken och fortbildningsbilden, att den 

demokratiska aspekten av retorikkunskap handlar om det samhälle vi lever i idag och där det än mer krävs av oss att 

klara av att genomskåda manipulation i försäljning och att själv kunna delta i någon form av påverkan i samhället. 

Och hon citerar Anders Sigrell; ”Retoriken utvecklades när demokratin infördes”. En förståelse för hur 

samhällssystem styrs för att kunna genomskåda och granska. 

Monika Ekenvall har en tillvalskurs för lärare på GU och en delkurs är ”Retoriken i praktiken” samt en fristående 

kurs ”Retorik i det pedagogiska ledarskapet” för rektorsprogrammet. Hon menar att man i Göteborg har kommit 

långt med retorik i skolorna. 

Det retorikämne som hon anser att skolan ska stå för bör innehålla några övergripande mål, som hon kopplar till 

skolans styrdokument. Utgå ifrån vid val av innehåll och metod att; 

1. Fostra goda medborgare som känner till och kan hantera sina rättigheter och skyldighet. 

2. Arbeta för att eleverna får med sig en insikt om vad en god medmänniska är och en vilja att försöka leva så. 

3. Den goda medarbetaren på en arbetsplats har med sig många personliga goda egenskaper och har under sin skoltid 

lärt sig att utveckla dessa och i möjligaste mån utvecklat sin sociala kompetens. 

Traditionellt har det varit svensklärarna som tagit hand om retoriken, men det hon märker om sin sina unga 

studenter är att SO-lärare och filosofi och historia också vill undervisa i retorik och kunna ge feedback på elevernas 

framföranden inom ämnena. 

Segregationen är en viktig aspekt numera, skolan ska kunna gå in och medvetandegöra det offentliga språket för alla 

barn. ”Räcker det att man kan läsa Metro, eller ska alla kunna förstå ett program av Uppdrag granskning?”. Retorik 

idag handlar alltså också om skolans kompensatoriska uppgift.  

Ett visst antal grundbegrepp bör alla lärare kunna. Hon tror på lärares inneboende lust att lära sig mer i ämnet. Bara 

det att UR gör en strukturerad litteraturlista för lärare där man försöker ge en helhet om vad det finns för böcker och 

material för undervisningen är ett strålande komplement. Visa medieexempel på hur bilder, dramaturgi kan påverka, 

hur man kan tolka dem osv.  

                                                           
4
 Anders Sigrell, telefonsamtal 

5
 www.skolporten.com/art.aspx?id=DgLSP 
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UR bör vända sig till högstadie- och gymnasielärare i fortbildningsfrågorna, tycker Monika. För de i yngre åldrar har 

ett pågående språkspår redan – men därefter blir det mer specifikt i högre åldrar. 

Vid Södertörns högskola ansvarar Boel de Geer för inriktningen mot lägre åldrar 1-3, men kommer från 

Institutionen för Svenska och retorik. Inom inriktningen år 1-3 har de exempelvis en delkurs på 7 hp kallad 

”Kommunikativa redskap”. Där kan både skriftlig vetenskapsteori och muntlig framställan ingå. Men även Boel De 

Geer konstaterar att lärare på det här stadiet i skolan kanske inte har jättemycket nytta av den vetenskapliga delen av 

ämnet retorik, utan det kommer först högre upp. Men en möjlig vision som hon ser är att om man vill nå alla 

blivande lärare med retorikgrunden kunde man anpassa sig efter delkursen inom UK med fokus på ledarskap. 

 

Fler ämnesreflektioner  

Monika Ekenvall utifrån UR:s tre uppdragsord.6 

Stärka: Lärarna gör idag en massa övningar i att tala, presentera och diskutera. De arbetar med alla språkliga 

uttrycksformer på många sätt.  Genom retorikens olika systematiserande av förberedelseprocesser och 

framförandetekniker kan vi stärka dem i det de redan gör och visa på många alternativa vägar för att få en 

progression i detta arbete. De får ett metaspråk som pedagogerna kan använda i sina diskussioner. 

Bredda: Via länkar, små minilektioner på nätet/i lärarhandledning ge lärarna många små anekdoter, stora strukturer, 

termer och begrepp att använda i sin undervisning. Allt fler studenter som kommer till lärarutbildningen har numera 

fått någon form av grundkurs i retorik i skolan och de är extra förtjusta i tanken på att arbeta med retorik som en röd 

tråd i alla ämnen. Men de behöver handledning i detta. Breddningen ligger dels på innehålls- och dels på formnivå. 

Komplettera: I grundutbildningen får lärarna ytterst lite. Det mesta får de via påbyggnadskurser,  läromedel, och 

lärarhandledningar. Om det finns en programserie som riktar sig till lärarna i deras dagliga arbete och ger ett roligt 

strävansmål, likt ”Vi i femman” så tror jag mycket på grundidén. 

Kanske kan man också se upplägget av innehållet som en komplettering av massmedias bild av retoriken. Det 

perspektiv som vi tar upp i fristående kurser i retorik som specifikt vänder sig till lärare. De kurserna ges ju bara vid 

vissa universitet och är inte tillgängliga för alla.  

Den nya kursplanen from ht 11 är intressant. Vad skall eleverna ha med sig från årskurs till årskurs? Vad behöver de 

ha med sig inför den nya nationella kursen i Retorik på 100 poäng. Vad finns det för nya förväntningar på de olika 

stadierna inför reformen? Vad vill lärarna ha hjälp med i det arbetet? Innehållet, ämnet, so, no, osv.  skapar i sig ett 

behov av talekonst, presentationstillfällen, debatter osv. En tydlig förankring av stoffet i kursplanerna ger ett 

berättigande av retorikundervisning på det sätt hon beskrev.  

 

Ur Monika Ekenvalls ” pamflett” 7 

Retorik kan definieras som konsten att vad det än gäller övertyga. Res, köp, rösta på mig eller ge mig befordran! 

Oavsett syftet med våra uppmaningar använder vi själva, och de som vill påverka oss, ett antal av de retoriska grepp 

som visat sig vara verkningsfulla medel i argumentationssituationer.  

Undervisningen i retorik idag följer den antika skolans intentioner och metoder. Genom studier av den klassiska 

retoriken och den moderna forskningen i kommunikationsprocesser får vi redskap för att hantera den allt mer 

komplexa situation vi möter då vi på olika sätt skall informera och påverka. 

Det finns i retoriken utmärkta regelsystem som ger oss handledning i hur man kan förbereda och utarbeta olika typer 

av tal. Utifrån studier av dessa grundregler kan vi inte bara få verktyg för att hantera vår egen situation som sändare 

utan också en beredskap för att analysera och genomskåda den påverkan vi själva utsätts för. Retorikens hantverk ger 

                                                           
6 Mejl till Susan Myrdal 

7
 Ibid 
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en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att steg för steg utveckla sina retoriska färdigheter som talare och 

lyssnare.  

Genom en växelverkan mellan studier av andra talare och oss själva som talare blir vi inte bara bättre mottagare och 

sändare av budskap i t.ex. yrkesrollen - vi kan lära oss att på ett mer övertygande sätt kommunicera med andra i livets 

alla disparata kommunikationssituationer. 

Yttrandefriheten ger oss möjlighet att tala. Att få andra att lyssna, reagera och agera är en möjlighet för oss. Ibland är 

det inte bara en demokratisk rättighet utan också en skyldighet som faller på oss som medborgare - att ta till orda. 

Våra personliga åsikter och värderingar kan, om de används för att hjälpa andra, vara av stor betydelse. Vi behöver 

retoriken för att kunna bekämpa rasism, förtryck, vulgärpropaganda, genomskåda populistiska partier och säga nej 

tack offentligt. 

 

I den nya kursplanen i Svenska 

Anna Östlund, ansvarig för kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk lyfter fram att kunskapsområdet: 

Tala-lyssna-samtala numera finns redan i åren 1-3, men beskrivs som muntlighet. Formuleringen ”den retoriska 

arbetsprocessen” finns med, men inte förtydligad. Kanske något att fortilda den generelle läraren i vad det kan 

innebära. Exempelvis genom att använda sig av de klassiska stegen i processen; intellectio – inventio – dispositio – 

elocutio – memoria – actio. 

Det är viktigt att eleven både vågar och kan stå inför grupper – en väg att gå kan vara att avdramatisera 

framträdandet i sig, menar Anna Östlund. Och genom både elevmaterial så som UR:s befintliga Kom Ketchup och 

genom mer lärarstöd kan man stötta att både elever och lärare kan arbeta medvetet och strukturerat med 

muntligheten under goda förutsättningar planerade av läraren. Vidare menar Anna Östlund att man ibland kan råka 

på föreställningen hos lärare att det där med att våga stå framför grupp är en fråga om personliga egenskaper, så det 

”måste inte alla göra”. Men poängen är att det inte är en personlighetsfråga utan en förmåga som går att träna upp. 

Ett viktigt uppdrag kan vara att få lärare att se att det är ett kunskapsområde att arbeta med. 

I kunskapskraven ser man också att man ska kunna förbereda och genomföra muntliga redovisningar/framföranden.  

Om UR använder sig av begreppet retoriksatsning är det viktigt att förtydliga att retoriken faktiskt är en del av 

kursplanen, utan att det står där. Det är en del av ”muntliga presentationer och muntlig koppling”.  Gymnasiets 

ämnesplaner är ju på väg – i Svenska 1 står det ”grunderna i den retoriska arbetsprocessen” – dvs de sex stegen. 

Ansvarig för den kursplanen på Skolverket är Christina Månberg. Sedan återkommer muntlighet i de diagnostiska 

proven och bedömningsmaterialen så som ”Språket lyfter”, samt i de nationella proven. 

På min fråga om Skolverket ser retorikämnet som en självklar del i lärarens ledarskap svarar Anna att Skolverket ju 

har små möjligheter i att bestämma Hur:et.. – hur en lärare väljer att lägga upp sin undervisning, men att visst är det 

viktigt att läraren själv börjar hos sig själv och har retorisk kompetens som ledare i klassrummet. Dessutom går 

retorik igen i alla kursplaner från år 1-3 upp till gymnasiet även om alla stadier inte explicit skriver ut retoriken, så 

visst är det viktigt och skulle behöva få mer ljus på sig och lärare fortbildas i ämnet. 

 

Beskrivning av Nya Språket lyfter 

Inom det nationella provsystemet ryms både nationella prov och diagnostiska material. Nya Språket lyfter! är ett 

diagnostiskt material för grundskolans årskurs 1-5. Med nya mål att uppnå i slutet av det tredje skolåret utgör Nya 

Språket lyfter! ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild 

tonvikt på läsutveckling. Nya Språket lyfter! utgör en länk i kedjan av styrdokument, prov- och bedömningsmaterial 

som utgörs av kursplaner, kommentarmaterial, nationella prov i årskurs 3, 5 och 9 och diagnosmaterialet Språket på 

väg för årskurs 6-9.8 

                                                           
8
 Skolverket 
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Forsknings- och boktips  

”Retoriken i praktiken”, av Monika Ekenvall 

- i mål och metod 

- och inledningen i övningsboken  

”Konsten att övertyga”, av Kurt Johannessons – vår första professor i retorik på 90-talet 

”Konsten att tala – handbok i praktisk retorik”, av Lennart Hellspong 

samt många texter via hans egen hemsida på Södertörns högskola 

webappl.web.sh.se/C1256EAE005170A5/0/09405A815CED93EAC1256F3F0052C506  

”Retorik för lärare”, av Anders Sigrell  

”Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos”, avhandling av Cecilia Olsson-Jers, Malmö högskola 

2010  

”Pedagogisk retorik”, av Tina Kindeberg, Malmö högskola 

”På jakt efter språk. Om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne”, avhandling av Fredrik Hansson, Malmö 

Högskola  

Tips från Monika Ekenvall om personer vid Malmö Högskola 

Cecilia xx  

Maria Brännström  

Referenser 
 
”Retorik för lärare”, Anders Sigrell  
Samtal med professor Anders Sigrell vid Lunds universitet 
Samtal med Anna Östlund, ansvarig för kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk, Skolverket 
Samtal med, samt mejl ifrån, Monika Ekenvall, Göteborgs universitet 
Samtal med Karin Beronius, retorikutbildare i Dalarna 
Samtal med Boel de Geer, Södertörns högskola  
Samtal med lärare Ulrika Swanolf 
Samtal med utvecklingsledare Pia Lundström 
Skolporten 
Lärarnas nyheter  
Nationalencyklopedin 
Retorikkollegiet (José Ramirez) 
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Bilaga 6 – Den nya kursplanen 

Delar ur de nya kursplanerna för Svenska i mellanstadiet, samt för Retorik i gymnasieskolan  

Svenska  

Centralt innehåll  

I årskurs 4–6 

Tala, lyssna och samtala  
• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.  

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. 
Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur 
gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 

Retorik 
Kursen retorik omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. 
Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som 
dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga 
rummet. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. 

• Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt. 

• Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför 
muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys. 

• Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut 
och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda 
argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil. Memoria: 
att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel. Actio: att välja lämpligaste 
framförande med hjälp av kropp och röst. 

• Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal. 

• Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera 
muntlig framställning. 

• Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur 

Kunskapskrav  

Betyget E  

Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en 
grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk 
och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. 
Eleven kan också med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. Dessutom kan eleven göra en 
enkel reflektion över muntlig presentation, med enkla omdömen värdera sin egen prestation samt ge respons på 
andras muntliga framställning. 

Eleven kan översiktligt redogöra för grunderna i den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig 
framställning motiverar eleven översiktligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den 
retoriska arbetsprocessen.  
Eleven kan göra en enkel analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den 
retoriska arbetsprocessen. I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp.  
 
Betyget D  
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Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.  
 
Betyget C  
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en 
grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och 
språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har god 
åhörarkontakt. Eleven kan också med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder 
och tydliggör den muntliga presentationen. Dessutom kan eleven göra en välgrundad reflektion över muntlig 
presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation samt ger respons på andras muntliga 
framställning.  
 
Eleven kan utförligt redogöra för den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig framställning motiverar 
eleven utförligt sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform utifrån den retoriska arbetsprocessen.  
 
Eleven kan göra en analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska 
arbetsprocessen. I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp och verktyg för att 
fördjupa analysen.  

Betyget B  

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Betyget A  

Eleven kan med säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. 
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och 
välformulerat och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen 
innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god 
åhörarkontakt. Eleven kan också med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och 
tydliggör och är väl integrerat i den muntliga presentationen. Dessutom gör eleven en välgrundad och 
nyanserad reflektion över muntlig presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation och ger 
förslag på hur den kan förbättras samt ger respons på andras muntliga framställning.  
 
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för den retoriska arbetsprocessen. I samband med muntlig 
framställning motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av disposition, språk, stoff och framställningsform 
utifrån den retoriska arbetsprocessen.  
Eleven kan göra en komplex analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den 
retoriska arbetsprocessen. I analysen använder eleven på ett korrekt sätt grundläggande retoriska begrepp och 
verktyg för att fördjupa analysen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


