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AbStrAct

På Myrsjöskolan genomförde B-lagets lärare ett pro-
jekt i retorik vårterminen 2008. Projektet kom att 
kallas ”Speech” och hade som mål att få eleverna att 
bli mer självsäkra i muntliga framträdanden, lära sig 
olika retoriska verktyg samt få alla eleverna att våga 
hålla ett tal inför sina klasskamrater efter en bestämd 
mall. Projektet resulterade i retorisk förbättring hos 
de flesta eleverna, där de visade en klar seriositet och 
entusiasm till projektets avslut; ”Speech-
examen”. Nästan alla elever framförde sitt tal efter 
den bestämda mallen och elever som tidigare upplevt 
det nervöst och obehagligt att stå framför klassen 
gjorde fantastiska framförande. 
 

Lars Gullbrandson är matematik-, NO- och tekniklärare vid 
Myrsjöskolan i Nacka. 
E-post: lars.gullbrandson@nacka.se
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1. inledning
Många tycker att det är mentalt besvärligt att tala 
inför en grupp människor. I vårt läraryrke har vi sett 
flera exempel på hur elever nästan vägrat tala inför 
sina klasskamrater vid olika redovisningsmoment. Vi 
har också sett liknande reaktioner hos föräldrar vid 
föräldramöten och andra officiella sammanhang i 
anknytning till skolan.

Lars, som tidigare har arbetat inom näringslivet, 
har flera exempel på hur en presentations framfö-
rande är avgörande för åhörarnas uppmärksamhet. I 
konferenssituationer, säljsituationer och förändrings-
situationer måste informationen presenteras på ett 
vinnande sätt för att tas emot eller gå igenom.

Mia, som har läst retorik på universitetsnivå, satt 
under ett svensk-amerikanskt bröllop och analyserade 
de tal som framfördes under middagen. Talen var av 
skiftande kvalitet och flera utav de som höll tal var 
nervösa och osäkra. De amerikanska gästernas tal 
var helt fantastiska och de hade en säkerhet i sina 
framförande som var imponerande. I USA finns tal 
och argumentation på schemat där de ofta får ställa 
sig upp inför sina klasskamrater och berätta om olika 
situationer och upplevelser, utan att göra en stor sak 
av det. I den svenska skolan upplever vi att varje munt-
lig presentation är ett stort arbetsmoment, men där 
större delen av förberedelsetiden läggs på fakta och 
ytterst lite på själva framförandet.

Vi är båda överrens om hur viktigt det är att få 
våra elever att känna sig säkrare och tryggare då de 
talar inför en grupp människor. Vi är övertygade om 
att desto tidigare eleverna får träna och lära sig olika 
verktyg att hantera situationen, desto bättre.

Vår vision är att i framtiden ha ”Speech” på sche-
mat. Ämnet är nytt inom skolan därför att all fokus 
läggs på hur man presenterar muntligt och kroppsligt. 
Muntliga redovisningar sker i de flesta ämnena idag, 
men där fokus läggs mer på vad man säger istället för 
hur man säger. 

Våra diskussioner och idéer mynnade ut i ett pro-
jekt där tanken var att eleverna skulle få teori och 
praktik på de olika verktygen inom konsten att tala. 

2. Syfte/ 
frågeStällning
 
2.1 syfte
Syftet med projektet var att få eleverna att känna en 
större säkerhet i muntliga framföranden. De skulle 
också förstå vikten av att vara en god talare, det vill 
säga se det värdefulla i att vara en god talare i olika 

sammanhang. Vi ville ge eleverna en uppsättning 
verktyg till att förbättra sin retoriska förmåga som de 
kan ta med sig i sin fortsatta utveckling inom skola 
och arbetsliv. 
 
2.2 Frågeställningar
För att nå vårt syfte har vi valt att utgå från följande 
frågeställningar:

Kan vi få eleverna mer självsäkra på muntliga fram-
trädanden om de kontinuerligt har ämnet ”Speech”? 

Kan eleverna bli bättre talare om vi ger dem reto-
riska verktyg?

Blir eleverna bättre talare om man betonar vikten 
av att vara en god talare?

Påverkar det elevernas förmåga och motivation att 
bli bättre talare om man har en avslutande retoriktäv-
ling på projektet?

3. Metod
Ett projekt inom retorik kräver en blandning av teori 
och praktik. I detta projekt lades tyngdpunkten på 
praktiska övningar, för att hjälpa eleverna att komma 
över motståndet att stå framför klassen och prata. Det 
var viktigt att eleverna kontinuerligt övade på att tala 
inför publik i en känd omgivning, såsom klassen, just 
för att ta bort det upphaussade moment det annars 
riskerar att bli. 

Eleverna får tillgodogöra sig teorin genom att lyssna 
och lära samt praktiken genom att använda under led-
ning av oss pedagoger, där handledningen utförs med 
en blandning av lek och allvar. Målsättningen med 
projektet är att varje elev ska hålla ett tal som förbe-
retts under projektets gång. Framförandet av talen är 
projektets examination. Avslutningen med projektet 
är en retoriktävling där eleverna även har möjlighet 
att framföra sitt tal i en stor sal med många åhörare.

Till grund för projektets utformande har vi våra 
samlade belysta exempel av kurser, föreläsare och 
talare. Vi har också använt oss av ”Den goda kommu-
nikationen” (Juhlin 2005) samt tidningsartiklar.

4. huvuddel
När folkskolereformen infördes 1842, togs retoriken 
bort från schemat och blev förbehållen ”makteliten” 
(Jällhage 2008). Det kan tolkas som att man ville ha kon-
troll på sin befolkning och inget ifrågasättande av sty-
randet. Idag, under 2000-talet ser världen annorlunda 
ut. Vi pedagoger har som uppgift att fostra våra elever 
till goda demokratiska medborgare, vilket innebär en 
ifrågasättande, nyfiken och ansvarstagande befolkning.
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Under våra verksamma år som högstadielärare 
har vi märkt att många elever gör allt för att slippa 
muntliga presentationer. Vid samtal med elever i år 
7-9 säger flera att de upplever framförandesituationen 
som obehaglig, självutlämnande och pinsam. Vår 
grundidé med projektet ”Speech” är att få våra elever 
mer självsäkra vid presentations- och talsammanhang.  

Våra erfarenheter och gemensamma idéer gjorde 
att vi satte oss ner och började strukturera upp en 
plan för hur vi skulle arbeta med ämnet retorik. Vi 
upplevde båda att ämnet var av så pass stor vikt att 
det krävdes god planering och förberedelse, men var 
samtidigt överrens om innehållet. Vår idé med projek-
tet var att få med alla elever i arbetslaget, vilket gjorde 
att den schemalagda projekttiden som alla klasser 
hade gemensam verkade vara en lämplig tid. Likaså 
var det viktigt att pedagogerna i arbetslaget blev 
delaktiga och engagerade i projektet, vilket de också 
blev då projektet första gången presenterades och 
flera idéer och moment kom upp. Då ämnet är stort 
och omfattande skulle detta projekt ha kunnat bli 
hur lång som helst, men vår idé var att få ge eleverna 
grundläggande kunskaper inom retorik, vilket gjorde 
att vi begränsade projektet både i tid och i innehåll.

För fortsatt utveckling och förberedelse inom pro-
jektet genomfördes en litteraturstudie (ibid.). Den gav 
bra diskussioner och innehåll till projektet. 

4.1 Projektplan
Vi arbetade fram en projektplan med innehåll, pro-
gression och förväntat resultat. Varje moment var 
innehållsmässigt förbestämt men hur det didaktiska 
utförandet blev var upp till varje pedagog. Följande 
moment valde vi ut till projektet och utfördes under 
en lektion vardera:
• Talarens förberedelse
• Stolpar, memocard etc.
• Disposition – talets uppbyggnad
• Kroppsspråk
• Rösten
• Videoinspelning av anförande
• Analys av inspelning
• Tips och tricks för att våga
• Argumentation
• Examen

4.1.1 talarens förberedelse
En bra förberedelse lägger grunden till ett bra tal och 
talaren blir därmed mer säker och strukturerad och 
kan hantera sin nervositet bättre (ibid.). Momentets 
fokus läggs på grundpelarna inom talets förberedel-
ser. Det innebär inventering (inventio), disponering 
(disposito), språket (elocutio), memorering (memoria), 
strax före agerandet (pre-actio) och själva agerandet 
(actio) (ibid.). Med hjälp utav grundpelarna får elev-
erna möjlighet att strukturera upp sina tal på ett bra 
sätt. Eleverna börjar med att göra stoffurval, lägga upp 
en bra disposition, skriva ett genomtänkt manuskript, 
välja ut rätt bilder och dokumentation. Eleverna får 
praktiskt öva på momentet. 

4.1.2 stolpar och memocard
Flera elever har som ovana att ofta läsa innantill, 
vilket i sin tur kan leda till att det blir uttryckslöst och 
tråkigt att lyssna på. Många av eleverna kan inte några 
andra sätt, vilket gör att deras framföranden ofta blir 
mindre bra. Det är viktigt att eleverna lär sig hur man 
skriver stolpar eller memocard. Dessa verktyg kommer 
att hjälpa eleverna att våga släppa pappret och titta ut 
på åhörarna. De två olika sätten presenteras där elev-
erna väljer det som passar dem bäst och övar därefter 
på dessa.

4.1.3 disposition, talets uppbyggnad
För att få en grupp människor att lyssna är det bety-
delsefullt hur man lägger upp talet. Det finns olika 
talmodeller och tekniker om hur man behåller åhö-
rarnas uppmärksamhet. Eleverna bekantas med olika 
modeller och tekniker där de sedan får välja den eller 
de som passar eleverna bäst. En utav modellerna som 
eleverna får använda sig av består av presentation, 
inledning, bakgrund, syfte, huvudtema, argumenta-
tion, sammanfattning och avslutning. Under presen-
tationen och inledningen berättar talaren vem man 
är och vad man ska tala om. Här kan talaren också 
berätta vad han/hon har för koppling eller erfarenhet 
till ämnet. Talaren berättar en bakgrund till vad han/
hon ska tala om. Därefter kommer huvuddelen där 
talaren redogör för själva talet (det är den stora delen). 
Efter huvuddelen för talaren både för- och motargu-
ment om huvudtemat. Därefter följer en ny samman-
fattning av hela talet och avslutar talet med någon 
slutkläm eller historia.

4.1.4 kroppsspråk
Om kroppsspråket och talets innehåll hör samman, 
blir genomslagskraften av framförandet större. Exem-
pel visas där kroppsspråket visar en sak och talet ett 
annat, för att tydliggöra detta för eleven. Eleverna får 
vid momentet praktiskt prova att spela olika roller där 
kroppsspråket har betydelse. Exempel på rollspel är 
då eleverna arbetar i par där de ena stunden får vara 
en person som är glad, rakryggad och självsäker och 
andra stunden får vara en kutryggad, osäker och blyg 
person. Dessa två personer möter varandra och för 
en konversation om hur helgen har varit. Efter några 
minuter byter eleverna roller med varandra. Efter 
rollspelet för vi i elevgruppen en diskussion om hur 
det kändes att spela de olika rollerna. Eleverna tycker 
generellt att det är lättare att vara den självsäkre och 
rakryggade personen. 

Under detta moment går vi även igenom ”Glada 
punkten”. Den ”Glada punkten” sitter i mitten på 
ovansidan av bröstet. Den ”Glada punkten” ska visas 
vid olika typer av framföranden, och den visas genom 
att man håller upp huvudet, sträcker på ryggen och 
trycker fram bröstet. På så vis blir talarens röst även 
klarare och tydligare (ibid.).
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4.1.5 rösten
Rösten är avgörande för åhörarnas uppmärksamhet 
och talets betydelse. Kan man använda rösten på rätt 
sätt kan man förstärka och tydliggöra talets innehåll. 
Även kroppshållning och andning är viktig för att få 
en god talarröst, vilket eleverna får öva på. Även här 
kommer den ”Glada punkten” in. Momentet börjas 
med andningsövningar där man visar eleverna skill-
naden på att tala när man andas på ”rätt” sätt. De 
får också lära sig röstövningar i form av olika ljudöv-
ningar som finns medföljande en skiva i Lotta Juhlins 
bok. Eleverna fick även lyssna på olika röster och fick 
exempel på hur det kan bli fel respektive rätt bero-
ende på hur man talar.

4.1.6 videoinspelning och analys 
Videoinspelning av elevernas framförande ger dem en 
möjlighet att se sig själv tala där man förstärker det 
positiva och uppmärksammar eleven på enkla förbätt-
ringar. Framförandets uppbyggnad, kroppsspråk och 
tal analyserades och utvärderades tillsammans med 
eleven med betoning på deras goda sidor. Momentet är 
dels viktigt för elevens retorikutveckling men främst 
för deras självkänsla. Rent praktiskt behövdes momen-
tet delas upp i en inspelningslektion och en analyslek-
tion. Eleverna videofilmas enskilt för att sedan en och 
en analysera deras egen prestation. Här ger läraren 
feedback på presentationen, men också tips och råd. 

4.1.7 tips och tricks för att våga
Den motvilja många känner för att hålla tal grundar 
sig ofta i nervositet och rädsla för att göra bort sig. 
Det är viktigt att arbeta med eleverna genom att ge 
dem verktyg att minska motviljan. De olika verktygen 
varierar beroende på elevernas och den enskilde elev-
ens behov.

4.1.8 argumentation
För att få eleverna mer säkra på sig själva och våga stå 
för sin sak, blev även argumentation en viktig del i 
projektet. Eleverna lär sig att argumentera från båda 
sidor, för en förståelse för olika synvinklar. På så sätt 
övar de sig på att våga tala inför andra i små som stora 
sällskap. Vågar man stå för sina åsikter så kommer 
man även våga hålla ett tal. Ett klassiskt exempel är 
att eleverna får argumentera för och mot dödstraff i 
Sverige. Det får även den minst engagerade eleven att 
engagera sig.

4.1.9 examen
Eleverna framför ett tal på max fem minuter, som ska 
bestå utav ovanstående moment. Ämnet är valfritt, 
och kräver ingen faktagranskning. Det viktigaste är 
hur det framförs. Eleverna får också möjlighet att 
ställa upp i en tävling och framföra sitt tal, där alla 
arbetslagets elever är åhörare. Eleverna får även här 
lära sig att bli goda lyssnare. Efter varje tal får åhö-
rarna framföra det som var bra med talet, men också 
ge tips så att talet kan bli bättre.

4.2 Arbetsfördelning 
För att minimera arbetsbelastningen delades momen-
ten upp på de sex lärare som var ansvariga för projekt-
tiden. Varje lärare fick tre moment att planera och 
ansvara för, men som tidigare beskrivet var innehållet 
förbestämt. Varje lektion höll pedagogen för tre olika 
klasser. Fördelen med den arbetsfördelningen var att 
man kunde fokusera på att utveckla och förbättra de 
tre lektionerna maximalt. Två pedagoger hade samma 
moment vilket möjliggjorde eventuell samplanering.

4.3 schema
Vid projektets start fanns ett färdigt schema där alla 
tolv veckor fanns beskrivna med ansvarig pedagog, 
moment, tid och sal (se bilaga 1). Det underlättade 
arbetsklimatet både för pedagoger och elever, då det 
blev tydligt var eleverna skulle vara och vad de skulle 
göra.

4.4 Arbetets gång
Projektet fortlöpte till en början helt enligt planen 
med endast nödvändiga schemaändringar på grund av 
skolans övriga verksamhet. När examen närmade sig 
stod det klart att eleverna behövde ytterligare tid till 
att förbereda sitt tal. Aktiv tid för projektet blev nu 14 
veckor istället för tolv, vilket kändes rimligt i förhål-
lande till innehållet. Varje lektion gav eleven verktyg 
att förbättra sitt tal som eleven skulle framföra inför 
klassen vid examenslektionen. Eleverna fick också 
möjlighet att anmäla sig till sluttävlingen där de fick 
framföra sitt tal inför alla elever i arbetslaget i ett mer 
officiellt sammanhang. 

5. reSultAt
Eleverna hade en blandad inställning till speech-
projektet vid projektets början. Men när vi väl kommit 
igång så var de flesta oerhört entusiastiska och enga-
gerade i de moment vi gjorde. Många visade på stor 
vilja att lära sig och bli bättre. Visserligen är det svårt 
att mäta elevernas självsäkerhet, men vi upplevde att 
eleverna fick en trygghet i sitt sätt att tala.

De olika retoriska verktygen upplevde vi hjälpte 
eleverna generellt att strukturera upp sina tal. Flera 
elever utryckte en åsikt att det var skönt att få en mall 
att hålla sig till. De uttryckte också en önskan om fler 
liknande övningar. De elever som använde sig utav de 
retoriska verktygen, t ex memocard, upplevde vi hade 
en helt annan säkerhet i sina framträdanden.

Under projektets gång påpekade vi lärare vikten av 
att vara en god talare, och vad det kan ge för möjlighe-
ter i det fortsatta livet. Om eleverna verkligen tog till 
sig denna information kan vi i dagsläge inte svara på. 
Vi behöver göra projektet flera gånger, för att sedan 
undersöka deras inställning före och efter och jämföra 
resultaten av deras framföranden.

Vid speech-projektets examen, där eleverna fram-
förde sina tal visade de på stor seriositet och försök till 
att visa på sina förbättringar. Den avslutande tävlingen 
sporrade eleverna under projektets gång.  Med några 
få undantag höll alla elever ett tal. Flera elever som 
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tidigare varit både nervösa och osäkra att stå framför 
klassen gjorde fantastiska framförande. Talen var, som 
förväntat, av skiftande kvalitet, men de visade också 
vilken utveckling varje enskild elev hade åstadkommit. 

6. diSkuSSion
Återigen vill vi poängtera att vi är i det stora hela oer-
hört nöjda med projektet. Vi upplever att våra elever 
har uppskattat projektet och varit engagerade och 
entusiastiska och visat vilja på att lära sig bli bättre 
talare. Lärarna indelades i par, där paret fick ansvara 
för tre lektioner. Varje lärare kunde därför fokusera på 
sina lektioner, vilket gav möjligheten att kunna finslipa 
innehåll och pedagogik. Men trots att innehållet var 
förbestämt så blev det skillnader mellan pedagogerna, 
vilket bidrog till skiftande innehåll. Likaså kan det ha 
påverkat eleverna, som då inte fick samma förutsätt-
ningar inför slutexamen. Dilemmats lösning kan vara 
mer styrda didaktiska lektioner, men frågan kvarstår 
dock om det ger ett bättre resultat? Alla lärare är olika 
individer och har olika undervisningssätt. De olika tolk-
ningarna kan istället ge eleverna vetskapen om att det 
finns olika förhållningssätt till retorik. 

Planeringen inför projektet var både omfattande och 
tidskrävande. Dock kändes den nödvändig då så många 
elever var inblandade. I efterhand kan man ifrågasätta 
projektets storlek då ett mindre projekt troligtvis 
kräver mindre planering. 

Blandningen mellan teori och praktik är ett lyckat 
koncept, men det kan inte nog betonas vikten av prak-
tik och övningar, med avseende på muntliga framföran-
den. Innehållen i de olika momenten var välgrundade 
och rätt i tid. Däremot skulle en koppling till elevens 
eget tal vid varje moment ha resulterat i ett bättre 
framförande under examen. Då hade eleven kunnat 
arbeta och gjort förbättringar med samma tal under 
varje moment och inte känt tidspress på slutet. Varje 
moment tenderade istället att bli ett enskilt block som 
dessvärre inte knöt samman lektionen innan. Vid varje 
lektion hade eleverna olika övningar som bara relate-
rade till den lektionen.

Det var viktigt att planeringen hade en progres-
sion, så eleverna vid slutexamen hade fått de verktyg 
de behövde. Verktygen var grundläggande för att få 
eleverna att förbättra sin retoriska förmåga. Men de 
olika momenten blev till karaktären av mer indivi-
duella block, där separata övningar inte anknöts till 
tidigare lektioner. De grundläggande verktygen kom 
att i viss mån falla i glömska.  I efterhand kan vi dock 
se vikten av en röd tråd i progressionen. Ett exempel är 
att använda elevens tal som grund till varje lektion. På 
så sätt kan eleven direkt använda sig utav de praktiska 
tips de fick under momentet, vilket leder till en klarhet 
för eleven. En annan idé kan vara att minska antalet 
moment i projektet.

Avsaknaden av kursmaterial i projektet kan ha 
bromsat elevens kunskaper och hågkomster inom de 
moment som låg inom planeringen. Vid projektets 
genomförande var den litteratur som fanns att tillgå 
riktat till vuxna, vilket innebar att kursmaterialet 

skulle ha behövts framställas som i sin tur skulle ha 
ökat inblandade lärares belastning ytterligare. En enkel 
variant kan vara att eleven får en mapp där eleven kan 
förvara sina anteckningar, utdelat material och utkast 
till sitt eget tal.

Vid redovisningstillfället var talen av skiftande kva-
litet. Det skulle bland annatkunna förklaras med pro-
jektets upplägg. I grundplaneringen hade eleverna ett 
lektionstillfälle att förbereda sitt tal, då tanken var att 
eleverna skulle göra det mesta av arbetet med talets 
disposition utanför skoltid. Skolsituationen med 
övrigt skolarbete gjorde det ohållbart och den schema-
lagda tiden blev otillräcklig. Två extra lektioner lades 
till, som enbart var handledning och förberedelse av 
tal. Trots det blev en del tal inte klara samt en del av 
verktygen bortglömda. Det här visar återigen hur vik-
tigt det är att ha en fungerande röd tråd eller lagom 
stort projekt. Troligtvis hade elevernas framföranden 
blivit bättre om de hade arbetat på sitt eget tal varje 
lektion. Trots det var den individuella utvecklingen 
hos varje elev från lektion ett till slutexamen ändå 
märkbar.

Den avslutande tävlingen sporrade eleverna under 
projektets gång, men när tiden för tävlingen närmade 
sig, valde alltfler att hoppa av. Det kan ha varit ett 
resultat av att de inte hade arbetat med talet förrän 
de två sista lektionerna. De fyra som ställde upp pre-
sterade bra framföranden. Fyra av 100 kan tyckas vara 
få, och kan ses som ett misslyckande. Men, det var 
fyra elever som trots stor nervositet ändå genomförde 
sina tal inför hela arbetslaget. Det ser vi som ett bevis 
på ett lyckat projekt. Flera elever önskade i efterhand 
att de hade deltagit i tävlingen, vilket också bevisar 
att ”Speech” borde vara ett återkommande ämne i 
svenska skolan. Vinnaren i tävlingen utsågs av oss 
pedagoger och tillkännagavs på skolavslutningen 
inför hela skolan. 

I Sverige debatteras det om ämnet ”Retorik” vara 
eller icke vara i skolan. Flera är överrens om att det 
bör ta mer plats. Vårat speech-projekt är initierat av 
debatten i media samt våra egna erfarenheter. Vår 
vision är att ett ”Speech-ämne” ska finnas på vecko-
schemat. Det kan fungera som en ”paraplytimme” där 
olika ämnen ryms inom ”Speech”. Som till exempel 
kan NO ansvara för ett lektionstillfälle och nästa gång 
har t ex SO ansvaret. På så sätt blir presentationen en 
naturlig del i alla ämnen. Fortfarande ska tonvikten 
ligga på hur eleven framför inte vad som framförs. 

I USA har man idag ”Speech” på schemat och vår 
erfarenhet av amerikaners muntliga framföranden 
och tal är att ett lugn och frånvaro av nervositet 
märks. Det kan bero på att de har ”Speech” på sche-
mat från år 1(Jällhage, 2008).  Man har också som idé 
i den amerikanska skolan att eleverna får ställa sig 
upp och berätta, utan att göra någon stor sak utav det. 
Vanligtvis i den svenska skolan är muntliga presenta-
tioner ett stort projekt och bara vetskapen om det gör 
att eleverna blir nervösa. Vi anser att det enkla berät-
tandet under lektionstid i alla ämnen stärker även 
elevernas förmåga till muntliga presentationer. Om 
berättandet och muntliga presentationer är frekvent 
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återkommande, leder det till att eleverna blir mindre 
nervösa och mer självsäkra att föra sin talan.

Som tidigare nämnts har vi pedagoger i uppgift 
att fostra våra elever till goda demokratiska medbor-
gare. I det ingår att kunna föra sin talan och i och 
med det kunna påverka sitt fortsatta liv. Retorikern 
Christer Hanefalk uttrycker det på ett mycket bra sätt 
”Eleverna ska inte bara konkurrera med varandra, 
utan med hela världen. Vi behöver ge dem ett språk.” 
(Hanefalk i Jällhage, 2008)

referenSliStA 
 
Juhlin, l. (2005). den goda kommunikationen. 2:a upplagan. studentlit-
teratur, lund 

Jällhage, l.(2008). retorik i skolan stärker elever. dagens nyheter, 2008-
05-25. 

kindeberg, t och sigrell, a. (2008). lärare är förebilder. sydsvenskan, 
2008-05-20



skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan12 – artikel nummer 5/2008 

bilaga 1 lektionsplanering retorikprojekt

Vecka Klass Lärare Innehåll

1 1 A Disposition,talets uppbyggnad
2 B Rösten
3 C Rösten
4 D Talets förberedelse
5 E Talets förberedelse
6 F Disposition-talets uppbyggnad

2 1 D Talarens förberedelse
2 A Disposition-talets uppbyggnad
3 F Disposition-talets uppbyggnad
4 B Rösten
5 C Rösten
6 E Talarens förberedelse

3 1 B Rösten
2 D Talarens förberedelse
3 E Talarens förberedelse
4 A Disposition-talets uppbyggnad
5 F Disposition-talets uppbyggnad
6 C Rösten

4 1 A Kroppsspråk
2 B Videoinspelning
3 C Videoinspelning
4 D Stolpar, memocard
5 E Stolpar, memocard
6 F Kroppsspråk

5 1 D Stolpar, memocard
2 A Kroppsspråk
3 F Kroppsspråk
4 B Videoinspelning
5 C Videoinspelning
6 E Stolpar, memocard

6 1 B Videoinspelning
2 D Stolpar, memocard
3 E Stolpar, memocard
4 A Kroppsspråk
5 F Kroppsspråk
6 C Videoinspelning

7 1 A Argumentation
2 B Analys av videoinspelning
3 C Analys av videoinspelning
4 D Tips och tricks för att våga
5 E Tips och tricks för att våga
6 F Argumentation

13



skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan artikel nummer 5/2008 – 13

8 1 D Tips och tricks för att våga
2 A Argumentation
3 F Argumentation
4 B Analys av videoinspelning
5 C Analys av videoinspelning
6 E Tips och tricks för att våga

9 1 B Analys av videoinspelning
2 D Tips och tricks för att våga
3 E Tips och tricks för att våga
4 A Argumentation
5 F Argumentation
6 C Analys av videoinspelning

10 1 A Egen övning av tal
2 B Egen övning av tal
3 C Egen övning av tal
4 D Egen övning av tal
5 E Egen övning av tal
6 F Egen övning av tal

11 1 A Egen övning av tal
2 B Egen övning av tal
3 C Egen övning av tal
4 D Egen övning av tal
5 E Egen övning av tal
6 F Egen övning av tal

12 1 A Egen övning av tal
2 B Egen övning av tal
3 C Egen övning av tal
4 E Egen övning av tal
5 D Egen övning av tal
6 F Egen övning av tal

13 1 A Examen i Speech i klassrum
2 B Examen i Speech i klassrum
3 C Examen i Speech i klassrum
4 E Examen i Speech i klassrum
5 D Examen i Speech i klassrum
6 F Examen i Speech i klassrum

14 1 A SPEECH-TÄVLING
2 B SPEECH-TÄVLING
3 C SPEECH-TÄVLING
4 E SPEECH-TÄVLING
5 D SPEECH-TÄVLING
6 F SPEECH-TÄVLING

14




