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Sammanfattning 

Ämnet för det här examensarbetet är retorik i ett pedagogiskt sammanhang. Syftet är undersöka hur 
undervisningen kan se ut, i tre olika klassrum, utifrån ett retoriskt perspektiv. Den metod som vi använt oss av, är 
observationer i form av att filma tre lärare i deras klassrum. Vi har utgått ifrån hur lektionen disponerats och 
därefter analyserat utifrån retoriska mål som syftar till att (1) uppnå ett intresse hos eleverna, (2) uppnå en 
förståelse hos eleverna, (3) skapa trovärdighet hos läraren samt (4) få en bekräftelse/reaktion på att eleverna 
förstått det som var avsett. 

För att uppnå dessa retoriska mål är det bland annat viktigt att ha tydliga syften och att återkoppla till detta i 
slutet av lektionen. Vi saknar det i majoriteten av lektionerna. När det gäller att skapa intresse anser vi att lärarna 
gör det genom kreativitet såsom sång, att ställa öppna frågor samt visar sig intresserade av eleverna. Lärarna 
skapar en förståelse hos eleverna genom att de förklarar olika begrepp på olika sätt och utifrån olika 
kunskapsnivåer. Lärarna har också stor trovärdighet (ethos), de är trygga, lugna och har en gedigen 
yrkesbakgrund och erfarenhet. Den bekräftelse som lärarna kan få på att eleverna förstått deras budskap kan vara 
att eleverna till exempel förstår olika övningsmoment som berör det budskap som läraren vill föra fram. Det 
verkar som att eleverna, under våra observationer, har förstått. Det bekräftas på så sätt att de är aktiva, dels 
genom att besvara och ställa frågor samt uppmärksamt arbetar med övningar under lektionen.  

Sammanfattningsvis handlar retorik i undervisningssammanhang om att det är av vikt att läraren har en förmåga 
att skapa en känsla av trygghet och tillit i kommunikationen. Detta eftersom det är grunden för att i nästa steg 
kunna lära sig något. Retoriska grundbegrepp såsom ethos (trovärdighet hos den som talar), logos (ett ämne som 
känns meningsfullt) och pathos (att de som lyssnar känner sig berörda och bekräftade) finns alltid med i muntliga 
relationer. Ju mer ethos, pathos och logos samspelar desto större är chansen att det skapas känslor som medför 
att undervisningen förbättras. Vi anser harmonin mellan ethos och pathos är god då lärarna har stor trovärdighet 
och är bra på att se sina elever. Det som skulle kunna förbättras är logos, förslagsvis genom att lärarna kunde 
vara mer tydliga i vad som är lektionens syfte och varför ämnet är viktigt för eleverna. På så sätt är det också 
enklare för läraren att få en bekräftelse på att eleverna har förstått det som var avsett att förstås. 

Eftersom retorik innefattar så oändligt mycket anser vi att det måste vara av största vikt att läraren reflekterar 
över sin retoriska framställning. Hur kommunikationen ser ut i klassrummet skulle kunna vara avgörande för 
elevers lärande. Dialogens roll i klassrummet är något som är centralt för inlärning anser Paulo Freire men vid 
våra observationer har vi oftast saknat dialogen på det vis som Freire anser vara adekvat, det vill säga att utgå 
från elevers erfarenheter och att lära sig utifrån dem. Till största delen handlar våra observationer i klassrummet 
mer om lärarens uttryck. Detta skulle kunna ha att göra med att det är erfarna lärare som har lärt sig att 
kommunicera med sina elever på detta sätt genom åren de arbetat. I sådana fall gäller det att uppmana sig själv 
som lärare till dialoger med eleverna och inte falla in i rutiner, varje undervisningstillfälle kan ge möjlighet till 
nya dialoger och kräver nya sätt att kommunicera. Hela klassrumssituationen handlar om retorik och vi ser dess 
möjligheter att utforska ytterligare då vi tror att det skulle kunna gynna både elever och lärare i slutändan. 
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”Bara genom verklig kommunikation kan mänskligt liv få mening. Lärarens tänkande erövrar 
sin verklighet enbart genom det verkliga i elevernas tänkande. Läraren kan inte tänka för sina 
elever, inte heller kan han tvinga sitt tänkande på dem. Äkta tänkande, tänkande som bryr sig 
om verkligheten, äger inte rum i elfenbentornets isolering, utan enbart genom 
kommunikation”  

Paulo Freire 
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1. Inledning 
Som snart nyutexaminerade lärare funderade vi mycket kring vad det är som påverkar elevers 
skolresultat. Vi insåg snart att det naturligtvis är många olika faktorer som påverkar. Vissa är 
omkringstyrda, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå. Men läraren själv är en viktig faktor 
för elevens lärande om man tittar på forskning kring detta. Så vad är det då som gör en lärare 
framgångsrik och skicklig i sitt yrke? Också här kan en mängd faktorer räknas upp, såsom 
goda ämneskunskaper, individualiserad undervisning, känslomässigt engagemang för sina 
elever, god lärmiljö, bra relation med eleverna samt fokus på det väsentliga i undervisningen 
(Hattie, 2008). 

Det kan således till stor del handla om vikten av god kommunikation och goda relationer när 
lärares yrkesskicklighet diskuteras. Vi bekantade oss sedermera med begreppet pedagogisk 
retorik. Vårt intresse för detta växte när vi upptäckte att retorik är relativt outforskat i den 
pedagogiska världen. Forskning som behandlar hur känslor skapas och används i lärandemiljö 
är mycket begränsad (Kindeberg, 2011). Är läraren tråkig blir undervisningen ofta densamma 
och elevernas förhållande till läraren påverkar även det undervisningen och det är svårt att 
kommunicera på ett bra sätt med någon man inte tycker om eller känner sig trygg med 
(Trohaugen, 2012). 

 Vi har därför valt att i det här examensarbetet fokusera på retorik i klassrummet.  

"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska 
språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt" (Skolverket, 2011) 

Det kan vara så att det kan vara viktigt för eleverna att träna denna förmåga för att utvecklas. 
Därmed anser vi att läraren själv bör utveckla dessa förmågor och på så vis engagera och 
entusiasmera sina elever. Tina Kindeberg uttrycker sig på detta vis:  

”Mer sällan förväntas lärarna nyanserat och explicit kunna kommunicera kring frågor som rör 
hur de tar sig an känslan av att framstå som trovärdiga, engagerade och vältaliga. Därmed har 
också läraren hindrats från att professionellt utveckla sitt retoriska kunnande och muntliga 
skicklighet” (Kindeberg 2011, s. 28-29). 
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2. Bakgrund 
Nedan går vi igenom några centrala begrepp för att förtydliga vad arbetet kommer att handla 
om men innan det vill vi redan från början kort presentera de forskare som vi använt oss av 
mest i detta examensarbete och lägger en stor grund i vad vi utgått ifrån. 

Lennart Hellspong är professor emeritus i retorik och har intresserat sig för retoriken som ett 
redskap för kommunikation, reflektion och lärande. 

Tina Kindeberg är universitetslektor i pedagogik och retorik vid Lunds Universitet. 

Cecilia Olsson Jers är fil.dr och universitetslektor i svenska och didaktisk inriktning på 
Malmö högskola. 

Leif André Trohaugen är retoriker, lektor och lärare i Oslo. 

 

2.1 Kommunikation 
Rösten är ett viktigt redskap för läraren och det är med hjälp av talet läraren skapar ämnets 
mening och trovärdighet (Kindeberg, 2011). Kommunikativ kompetens och trovärdighet hör 
ihop, detta på grund av att den som talar vill framstå som trovärdig(Olsson Jers, 2012).  

Rösten och hur läraren kommunicerar handlar om den verbala kommunikationen. Det icke 
verbala finns med i gester, mimik och rörelser. Kommunikationen är ständigt närvarande 
under själva framförandet (även kallat actio). 

Actio – kan delas in i verbal och icke-verbal kommunikation. Marie Gelang har forskat om 
just actio, som också är en del av något som kallas för retorisk arbetsprocess (se kapitel 2). 
Hon har i sin forskning lagt fokus på den icke verbala kommunikationen ur ett retoriskt 
perspektiv. Utgångspunkten var att det inte finns någon ”mall” för hur man som talare exakt 
skulle göra icke-verbalt för att nå sina lyssnare, de gjorde alla olika i de studier hon 
fördjupade sig i. Hon säger att de hon studerat alla hade ett personligt sätt att röra sig och 
olika sätt att använda sitt kroppsspråk på. Det hon senare kom fram till i sin empirska 
forskning var att det inte hade någon betydelse hur läraren gjorde utan snarare dennes 
agerande. Studenterna i hennes studie uttalade att en god talare utmärktes av att de kunde 
variera sig och bemöta olika frågor som uppkom under talets gång, ha timing och att talet 
hade energi.  

Studier har visat att lärare som skapar en närvaro i klassrummet använder sig av god 
ögonkontakt, utnyttjar sitt kroppsspråk, varierat röstläge, humor och leenden. Det som ansågs 
vara utmärkande för entusiastiska lärare var att de talar på ett dramatiskt sätt och ändrar sin 
röstvolym, ler och skrattar. De rör sig även i klassrummet och gestikulerar (Trondhaugen, 
2011). 
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Också Kindeberg (2011) skriver om kommunikation i klassrummet. Hon menar att lärarens 
ämneskunskaper naturligtvis är viktiga, men att det också är av stor vikt att kunna 
kommunicera dessa till eleverna för att skapa känslor som ger trygghet, tilltro och tillit. Dessa 
ovan nämnda känslor är grunden i att lära något nytt och därför måste läraren ha förståelse i 
hur han eller hon väcker ett intresse hos eleverna, det vill säga hur skapas känslorna i 
kommunikationen ? 

Aristoteles menar att all meningsfull kommunikation förutsätter tilltro till den som talar. 
”Känslor är enligt den retoriska traditionen en del av kunskapen och till på köpet den 
viktigaste delen. De väller inte ut från det subjektiva inre själslivet, utan de är 
verklighetsbefriande ”(Lindhardt, 2005, s. 100) 

2.2 Pedagogik och didaktik 
Det är oundvikligt att inte beröra begrepp som pedagogik och didaktik i det här 
sammanhanget. Vygotskij som har haft stor betydelse för utvecklingen av dessa menar att 
inlärning är en social process. Han skriver om den proximala zonen - med vilket menas 
skillnaden i hur barnet utvecklas med hjälp av sig själv samt med hjälp av andra. Det är 
erfarenheterna som för barnet framåt. 

Didaktikens frågor vad, hur och varför används när lärarna planerar sin undervisning och även 
talar om den. Kindeberg efterfrågar även en annan typ av samtal där lärarna reflekterar över 
sin känsla av trovärdighet, engagemang och vältalighet, görs inte detta så hindras 
utvecklingen rörande sitt retoriska kunnande(Kindeberg 2011). 

2.3 Relationens betydelse  
”Vi vet att vi inte kan förlita oss på någon eller några metoder för att nå ett visst resultat . 
Däremot har vi sedan antiken vetskap om att elevers/studenters vilja att lära något nytt är 
beroende av hur väl vi klarar att skapa tillitsfulla relationer” (Kindeberg 2011, s.136) 

Även Trohaugen trycker på vikten av goda relationer och kommunikationer i undervisningen 
och menar att de är de avgörande faktorerna för hur eleverna lyckas i skolan (Trohaugen, 
2011). 

John Dewey skriver i ”Mitt pedagogiska Credo” att verklig utbildning bara kan ske i en social 
gemenskap. Han skriver att barnets begåvning stimuleras av de krav som finns i mötet med 
andra människor. Genom den sociala gemenskapen bildas vanor, ord lärs in och känslor 
väcks. Redan från födseln skapas och formas individens begåvning tillsammans med andra. 
Som exempel ger han barnets joller - det svar som barnet får på det och hur det bemöts - gör 
att han eller hon sedermera vet vad det betyder. Han skriver vidare om att 
utbildningsprocessen har två sidor, det är dels den psykologiska och dels den sociala. Dessa 
två står i direkt relation till varandra och ingen kan tas bort. Han poängterar dock att den 
psykologiska delen är den grundläggande (Dewey). Med det avses att det är av vikt att känna 
individen på ett psykologiskt plan, så att utbildningen utgår från individens nivå av begåvning 
och intresse (Kroksmark, 2011)Detta är även något som Aristoteles uttrycker då han menar att 
vi människor formas till människa genom våra medmänniskor(Aristoteles, 1970). Det är 
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tillsammans med andra som kunskaper och värderingar kan mötas, samlat i den muntliga 
relationen (Kindeberg, 2011). 

På ett liknande sätt beskriver Martin Buber relationernas betydelse i boken” Jag och Du”. Han 
skriver att för att skapa dig själv behöver du mötas i en dialog med en annan människa. Att vi 
människor är olika ser han som en möjlighet för oss att utvecklas. Dock är det så att i dialogen 
med andra bör vi vara jämlika med varandra på ett fundamentalt plan genom att vi accepterar 
varandra som jämlikar (Buber, 1992). 

 Detta kan jämföras med det Freire skriver om att en auktoritet dödar intresset i en 
lärsituation. Kommunikationsteoretikern Freire skriver om mötet mellan elev och lärare. Han 
beskriver begrepp som anti-dialog och autentisk dialog. Han menar att auktoriteten dödar 
intresset hos eleverna. Hur en lärare uppträder kan därför ha betydelse för elevers lärande.  
Kindeberg beskriver liknande att vi människor är ett resultat av vår historia genom vår släkt, 
skola, vanor och så vidare, hon skriver också att det är genom möten med andra som vi blir 
mänskliga och formade vilket skapar en viktig roll för läraren, Kindeberg benämner detta som 
beroendekaraktär (Kindeberg, 2011). 

Richard Shaull på latinamerikansk revolutionsteori beskriver Freires tankar och åsikter 
rörande människans värld som ett problem som han eller hon kan förändra. Freire menar att 
varje människa innehar en unik historia oavsett vem man är och vilken värld man än lever i 
och i möte med andra kan han eller hon kritiskt granska sin egen värld i dialogiskt möte med 
andra. I dialogiskt möte med omvärlden där man har de rätta verktygen kan man bli uppfatta 
sin egen verklighet på ett kritiskt sätt och i detta övervinns förhållandet lärare-elev. Istället 
undervisar människor varandra genom sina olika erfarenheter. 

När denna nya erfarenhet infinner sig får ordet ny makt.På detta sätt får varje människa 
möjlighet att benämna världen utifrån sina egna ord och erfarenheter.Han menar också att om 
eleverna problematiserar utifrån sig själva i världen och med världen kommer de att känna sig 
mer utmanande och delaktiga vilket får till följd att de skapar ny förståelse i slutändan(Freire 
1976). 

Rörande Freires tankar angående dialogen kan man överföra detta i undervisningen i 
skolan.Freire benämner det som ”bankundervisning”det vill säga korvstoppning. Läraren som 
står för kunskapskällan och elever som agerar ett tomt ark berdedda att fyllas med nya 
kunskaper, desto mer eleven låter sig fyllas med kunskap(i ord, omdömen , föreställningar 
och så vidare) desto mer givande anser man undervisningen vara. I denna bankundervisning 
anser Freire att eleverna fråntas sin brist på kreativitet, förändring och kunskap.Här är 
antidialogen tydlig. Freire anser att antidialogen kännetecknas av underkastelse och 
manipulation ( Freire, 1976) . Han menar vidare att kunskap endast växer fram genom 
uppfinning och återuppfinning och detta sker i dialogen med varandra( Freire, 1976).  

Freire menar att undervisningen är att programmera utan att problematisera, inte ge svar på 
frågor utan att som han säger ”kasta fram frågor”. Han menar vidare att ” Lärostoffet är 
elevens livssituation och hans erfarenhet av denna situation, hans medvetande med alla dess 
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motsättningar, hans egna ord, värderingar, omdömen och fördomar. Genom att läraren gör 
elevens medvetande till problem, blir han nödvändigtvis elevens elev, liksom i viss mån 
eleven blir lärarens lärare, för det rör sig ju om hans erfarenhet, hans problem och dess 
lösning som bara han kan finna. Istället för pedagogisk utfodring kommer en dialogisk 
inlärning av elevens livsverklighet och dess förändring, det är här en lärande miljö infinner sig 
(Freire, 1976). 

Freire talar också om vikten att medvetandegöra.  Han använder själv ordet conscientisation 
som har samma innebörd, det vill säga att medvetandegöra för människor att det är i 
samverkan med varandra och våra erfarenheter som vi befriar varandra. Full mänsklighet kan 
enligt Freire enbart genomföras i gemenskap och solidaritet. 

Människan är enligt Freire en dialogvarelse och han menar att människan förmedlas till sina 
medmänniskor genom omvärlden och till omvärlden genom dialog med medmänniskorna. 
Dialogen är beroende av kärlek, kärlek till världen och människan och förtroende. Därför kan 
inte dialogen existera i ett dominansförhållande. Utifrån detta är dialogen frånvarande i 
bankundervisningen då förtroendet inte kan skapas (Freire, 1976). 

2.4 Lärande samtal 
Även Petri Partanen, psykolog, talar i sin bok ”från Vygotskij till lärande samtal” om vikten 
att eleverna utgår från sin egen verklighet i vardagen och får med utgångspunkt från sina 
erfarenheter lättare att bli entusiastiska i att lära sig och bli motiverad i skolan han menar 
vidare att om inte eleven kan relatera och föreställa sig blir det inte ett lärande för eleven utan 
ett lärande för någon annan, ett memorerande som sedan försvinner. Det är även så menar 
Petri Partanen att det inte räcker med att lösa en uppgift utan för att nå en framgångsrik 
strategi vid lärande behövs samtalet om hur lärandet gick till, om eleven inte ser uppgiften i 
ett annat sammanhang förloras det meningsfulla lärandet. Pedagogens uppgift är att se till att 
eleven får möjlighet till diskussion och dialog för att få perspektiv på sitt lärande.Att 
uppmuntra eleven till en dialog visar sig stimulera kunskap till eget tänkande och elevens 
egna byggstenar. 

Forskning visar att föräldrar som i huvudsak resonerar och för dialog med sina barn påverkar 
barnens självkänsla positivt kontra de föräldrar som använder kommandon och tillsägningar 
som utvecklar barnen negativt (Lidz, 1991). 

Petri skriver i sin bok att en fråga kan formuleras på tusen sätt och att det är något för 
pedagogen att bära med sig, en väl avvägd fråga kan öppna upp medan en fel ställd fråga kan 
stänga av tänkandet. 

Att tala eller om man tänker sig en undervisningssituation, att undervisa, är ingenting utan 
lyssnare, i detta fall elever. För att eleverna ska ta till sig av lärarens föreläsning och se läraren 
som en god talare förutsätts av eleverna är goda lyssnare. Om läraren (talaren) är en god talare 
klarar denne av att få uppmärksamhet, förståelse, samtycke och gensvar. Eleverna är i detta 
fall dem som hjälper läraren att nå de målen genom att vara goda lyssnare, de lyssnar på var 
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läraren säger, försöker förstå, öppnar sig för att ta till sig, är beredd att reagera i ord eller 
handling.(Hellspong, 2011) 

Enligt Hellspong sker de flesta samtal i en anda av tillit, alltså att vi inte ifrågasätter utan litar 
på att andra inte bedrar oss, detta menar han är en grund för social samvaro. Däremot utesluter 
det inte kritik, men utgångspunkten är positiv. 

2.5 Pedagogisk retorik 
 Pedagogik har vi som lärare naturligtvis kommit i kontakt med under vår utbildning. Retorik 
däremot är inget som vi berört under vår utbildningsperiod. När dessa begrepp sätts samman 
bildas ett nytt begrepp pedagogisk retorik. 

Pedagogik handlar om utbildning, undervisning och uppfostran, vilka i sin tur är kopplade till 
de politiska och etiska mål som vi har i vårt samhälle.  Retorik däremot handlar om muntliga 
uttryck och om hur språket används kan påverka känslor. 

Lärare med kunskaper i pedagogisk retorik kan förbättra sitt språk och bli mer medvetna om 
hur de uttrycker sig muntligt kan ha betydelse för själva undervisningssituationen. Dessa 
lärare kan också öka deras insikter i att se en skillnad mellan en dialog och en muntlig 
relation. Inom pedagogisk retorik innebär dialog att läraren vänder sig till hela klassen och 
använder såväl sina egna erfarenheter som elevernas när han/hon undervisar. Det handlar inte 
bara om att eleverna skall tillägna sig ökad kunskap, utan också om att läraren behöver kunna 
ha en dialog som medför att eleverna kan utröna vad det är de redan kan respektive var de har 
kunskapsluckor. Detta eftersom viljan att lära sig något nytt först uppstår när en människa 
inser att det här förstår eller kan inte jag riktigt. 

För att denna insikt skall nås behöver läraren under lektionen kommunicera på ett sätt som 
medför att eleverna vill och känner att de kan uttrycka sina erfarenheter(Kindeberg, 2011).  
För det krävs en muntlig relation och den karakteriseras av ett gemensamt tänkande i 
klassrummet där det utgår från att det som uttrycks muntligt skapar känslor som man inte kan 
veta vilka de är innan. 

Inom pedagogisk retorik nämns vältaligheten, det innebär att läraren måste kunna se helheten 
i ett ämne för att kunna relatera till mindre detaljer och större dimensioner. Vältaligheten 
handlar även om att kunna prata om det vi ännu inte vet och att kunna utveckla elevers tankar 
och koppla dem till huvudpoängen(Kindeberg 2011).Vidare handlar pedagogisk retorik om 
som skrivits ovan, att hur vi uttrycker oss skapar känslor. Det handlar fortsättningsvis om att 
lära tillsammans och om att skapa en harmoni mellan ethos, pathos och logos- språkets 
påverkansmedel. De tre sistnämnda är tre olika retoriska grundbegrepp och i ett pedagogiskt 
retoriskt sammanhang betyder de: 

Att läraren ska kännas trovärdig. För det krävs att läraren upplevs som trovärdig och att 
dennes argument är relevanta. Ethos har fokus på talaren. Detta handlar om de 
kommunikativa situationerna i olika sammanhang och det ligger i talarens(lärarens) egen 
karaktär hur talaren väljer att kommunicera med sina elever (Olsson Jers, 2012). 
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Logos innebär att ämnet känns meningsfullt. För det krävs att faktainformationen som tas upp 
har ett väl underbyggt argument. Fokus på fakta, argument och sakskäl(Olsson Jers, 2012). 

Pathos: att eleverna känner sig berörda och bekräftade. För det krävs att läraren kan 
kommunicera så att det känns meningsfullt. Fokus på de som lyssnar, här vädjar talaren 
(läraren) även till elevernas emotionella sida (Olsson Jers, 2012). 

Ethos, logos och pathos finns alltid med i den muntliga relationen och ju mer denna så kallade 
känslotriad har harmoni mellan varandra desto mer ökar chansen att det skapas känslor som 
gör att undervisningen förbättras. 
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2.6  Tre olika talkaraktärer - kopplade till ethos, pathos och logos 
Tina Kindeberg (2011) talar om tre olika talkaraktärer. Dessa är den förmedlande, den 
kommenterande och den sonderande.  

Den förmedlande talkaraktären handlar om att lärarens funktion är att hon vet något 
(verkningsmedel: logos).  Den kännetecknas av att den som har ordet använder talet till att 
förmedla vad hon/han redan vet. Inga förväntningar på övriga deltagares kunskaper kommer 
till uttryck och den som talar skapar så att säga en jag-relation. 

Den kommenterande talkaraktären handlar om att läraren inte talar för att själv lära utan för 
att värdera vad någon annan har sagt. Karaktären utmärks av att talaren tycker något 
(verkningsmedel:pathos) Utmärkande är att den talandes kunskaper är dolda, medan känslan, 
som kan vara både positiv och negativ är synlig. Talet är slutet och skapar ofta en du-relation 
även om det förekommer att det kommenterande talet skapar en jag-relation.  Man frågar inte 
för att lära sig själv utan för att den andra ska ändra sig alternativt förstå saken så som man 
själv förstår frågan/problemet. 

Den sonderande talkaraktärens funktion är att talaren söker andras kunskaper som man själv 
saknar(verkningsmedel: ethos). Talaren är öppen för andras synpunkter och visar genom sina 
uttryck intresse för att förändra sitt tänkande. Detta skapar en vi-relation.(Kindeberg 2011). 
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2.7 Den retoriska arbetsprocessen 
Det är först i modern tid som den retoriska situationen används som ett begrepp. Under 
antiken talade man om en retorisk situation som var förknippad till en speciell anledning eller 
bestämd tidpunkt (Andersen, 2002). 

Nedan beskriver vi den retoriska arbetsprocessen och dess fyra mål utifrån Cicero (en av 
antikens retoriker). (Hellspong 2011). Hellspong skriver att den här processen kan vara av 
värde för pedagoger vid planering, utförande och uppförande av lektioner. De första delarna 
(Fas 1-4,intellectio, inventio, dispositio och elocutio) av arbetsprocessen består av 
förberedelser och den beskrivs således inledningsvis. 

I den första fasen (intellectio) behöver talaren sätta sig in i den situation han eller hon skall 
tala i. Det handlar om talarens förhållande till ämnet, lyssnaren, situationen och språket. 
Förberedelsen består i att som talare vara uppmärksam på att det är dessa faktorer som 
påverkar om ett tal skall bli framgångsrikt. Det handlar om att motivera lyssnarna och 
motsvara deras förväntningar. 

I den andra fasen (inventio) behöver talaren leta material och fakta för att uppfylla syftet med 
sitt tal. 

I den tredje fasen (dispositio) ska materialet disponeras i en sammanhängande helhet där varje 
del följer naturligt på varandra. I den klassiska retoriken föreslås talet bestå av fem 
huvuddelar: 

1. En inledning där uppmärksamheten väcks. Inledningen kan delas in i tre steg. A)Att 
väcka lyssnarnas uppmärksamhet (Attentus). Det kan göras genom att inleda med 
något som fångar åhörarnas intresse. T.ex. genom att inleda med en fråga. B)Det är 
också viktigt att talaren väcker en känsla hos de som lyssnar om att de är viktiga. 
(Benevouls) C)Det är också viktigt att de som lyssnar får en förståelse för vilken nytta 
just de har av att lyssna på denna talare. Det vill säga att det skapas en lust att vilja 
lära. (Docilis) 

2. En bakgrundsskildring av vad som hänt tidigare i ämnet 
3. En förmedling av talets huvudtanke Exempelvis, vilken lärdom man vill att eleverna 

ska ta med sig. 
4. En förmedling av argument, förslag och påståenden  
5. En avslutning och sammanfattning av det viktigaste innehållet. 

En muntlig framställning kan visuellt beskrivas som en karamell i papper, en 
Karamelldisposition. Den innebär att man tänker sig en bild av en karamell med papper 
där de två kortare delarna innehåller en inledning (10 procent)och avslut(10 procent) med 
en resterande huvuddel i mitten. Huvuddelen på karamellen är själva 
framställningen.(Olsson Jers, 2012) 
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Barbro Fällman som är författare och föreläsare inom området retorik och talkonst talar om 
talkonsten i skolan och menar att lärare måste behärska retorikens förmåga för att nå fram till 
sina elever. Inledning och avslut är det som hon anser vara de viktigaste delarna i en retorisk 
framställning. Hon menar även att läraryrket kräver goda talare och att det är negativt att det 
inte finns med som ett eget ämne i skolan.(Fällman, 2002) 

 I den fjärde fasen (elocutio) förbereder talaren sig genom att exempelvis skriva ned de 
tankar(som han har i intellectio och intentio) och klä dem i ord. Det är av vikt at språket är: 

Korrekt och begripligt – det vill säga, en strävan efter att publiken förstår det som sägs. 

Lämpligt – det vill säga vill säga, anpassat efter den publik som lyssnar 

Språkligt utsmyckat – det vill säga, genom att använda sig av metaforer, stilfigurer, till 
exempel genom rim och upprepning. 

I den femte fasen övar och memorerar talaren sitt framförande. 

Den sjätte fasen (actio) beskriver själva framförandet. Cicero menade att inventio och 
dispositio är de delar i den retoriska arbetsprocessen som de flesta kan arbeta med, elocutio 
och actio gör talet personligt(Hellspong 2011). 

 Actio kan delas in i två delar pronuntiatio och actio handlar om vad du säger och hur du säger 
det, det vill säga det verbala och det icke verbala. Kroppsspråket, den icke verbala 
kommunikationen, har läraren god ögonkontakt med eleverna? Hur mycket rör sig läraren? 
Lutar hon sig fram? Variation av röstläge? Använder hon gester? Humoristisk? Ler hon? 
Utstrålas energi och entusiasm? 

Själva framförandet (actio) utgår från fyra retoriska mål som påverkar huruvida den som talar 
når de som lyssnar.  

Mål 1 - Verkar läraren få sina elever intresserade av det hon säger? 

För att uppnå detta kan hon visa sig intresserad av dem och vad de har att säga. Sitt intresse 
kan hon visa rent fysiskt genom aktiv rörelse mot dem. Språkligt genom att bjuda in eleverna 
till dialog.  Hon kan också uppmärksamma deras åsikter. 

 Mål 2 - Verkar läraren vinna elevernas förståelse? 

För att uppnå detta krävs det att läraren har goda ämneskunskaper, att det finns ett tydligt mål 
och att läraren anpassar läraren innehållet efter eleverna(kan hon svara på deras frågor och 
därefter vidareutveckla deras tankar och förklara på flera olika sätt så att alla förstår?)  

Mål 3 - Verkar läraren trovärdig? Det vill säga, verkar eleverna godta det läraren säger? 

För att nå detta mål krävs det att läraren tror på sig själv.  Upplever vi att läraren tror på sig 
själv och vad hon säger? Visar hon att hon vill eleverna väl och att hon tycker om dem? Om 
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läraren känner irritation mot eleverna så lyser det igenom vilket kan innebära att eleverna inte 
tar till sig det läraren har att säga.  

Mål 4 – Får läraren reaktion/ bekräftelse på att eleverna har förstått hennes budskap? 

Vilka reaktioner kommer från eleverna som visar att de har förstått? Det kan vara exempelvis 
tankar, känslor eller handlingar. 
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3. Syfte och frågeställning 
Ovan beskrivs forskning om lärande samtal, kommunikation, retorik och pedagogik. Enligt 
vår erfarenhet saknas emellertid studier och forskning kring hur retorik används i 
klassrummet. Därför är vårt syfte med det här examensarbetet att undersöka hur 
undervisningen ser ut i tre olika klassrum – utifrån ett retoriskt perspektiv. 

Frågeställningen lyder: Hur använder sig lärare av retorik i klassrummet? 

Arbetet har avgränsats på så vis att vi har valt att utgå ifrån att beskriva lärarens undervisning 
utifrån den retoriska arbetsprocessen (fas tre och sex).  
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4. Metod 
Under denna metoddel kommer vi att berätta hur vi har arbetat med detta examensarbete och 
hur vi tänkt kring olika val av metoder. Samt vidare hur vi har kommit fram till resultatet. 

4.1 Metodval 
Vi har valt att filma lärare i undervisningssituationer. Det är ett led i att det också kan vara ett 
sätt att synliggöra lärandet (Hattie 2008).  Filmning kan vara ett sätt för lärarna själva att se på 
sig själva i ett utifrån perspektiv. Lärarna måste vara självkritiska för att utvecklas och 
analysera sig själva och reflektera över sitt sätt att uttrycka sig (Robertson). 

Vi var klara redan från början med att vi ville observera genom att filma lärare och att göra 
egna tolkningar utifrån tidigare forskning.  Vi valde att analysera med tyngdpunkten i Lennart 
Hellspongs frågeställningar (Hellspong, 2011). Vi valde Hellspongs teorier eftersom de 
väckte en nyfikenhet hos oss som vi ville utforska vidare, nämligen hur vi ansåg att retoriken i 
klassrummet ser ut utifrån detta. Det kändes tydligare för oss att utgå från dessa och sedan 
bygga på med andra teorier kring retorik.  Vi funderade dock mycket och länge på om vi 
skulle intervjua eleverna rörande deras upplevelse av retoriken i klassrummet. Emellertid 
skulle det inte vara möjligt på grund av tidsramen samt att intervjuerna skulle ha skett 
omgående efter lektionen, vilket i princip skulle varit omöjligt eftersom det hade krävts att vi 
var lika många som eleverna och då hade inte intervjuerna blivit jämförbara i alla fall 
eftersom man som intervjuare agerar olika. Detta hade alltså resulterat i att vi skulle varit dem 
som intervjuade var och en av eleverna direkt efteråt, alltså precis efter just denna lektion för 
att få en så rättvis bild som möjligt men detta är helt omöjligt vilket gjorde att vi valde att utgå 
från våra egna tolkningar istället. 

Vi valde att göra våra observationer med filmning/kamera och inte via enkäter eller intervjuer 
eftersom retorik innefattar så mycket mer än bara ord. När vi filmar kan vi följa uttryck, 
gester och miner som vi inte får med vid en intervju, vi kan alltså tolka både den verbala och 
icke verbala kommunikationen och därför var detta det självklara alternativet för oss att 
genomföra våra undersökningar på. 

 Under en ledarskapskurs på högskolan fick vi filma oss själva i en undervisningssituation och 
detta inspirerade oss till att använda denna metod i vårt examensarbete.  

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys, vilket i vårt fall innefattar en tolkande 
analys utifrån våra observationer där vi dragit våra egna slutsatser med stöd utifrån våra 
samlade erfarenheter och forskningsresultat.   

Utifrån forskning om retorik valde vi att observera tre olika klassrumssituationer med tre olika 
lärare i eras undervisning. Vi filmade och analyserade sedan filmerna utifrån våra egna 
tolkningar om hur vi såg på dialogen som pågick i klassrummet. 

Vi skrev ett observationsschema som vi utgick ifrån under analysen och detta är grunden till 
vårt arbete. 
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4.2 Urval 
Vi har filmat och observerat tre lärare. Vi valde att söka oss till olika skolor och ville helst ha 
spridning i kön och antal år i yrkesrollen. Detta för att öka chansen att få så olika 
observationer som möjligt och kunna jämföra dessa. Dock märkte vi relativt snart att det var 
svårt att få lärare att ställa upp när de fick höra att det handlade om att de skulle bli filmade. 
Detta gjorde att vi fokuserade på tre istället för fem lärare. Det blev också så att de som 
känner sig säkra i sin yrkesroll och som arbetat en längre tid i yrket var de som valde att ställa 
upp, därför kanske det inte blev så stor spridning av antal år i yrket och så vidare som vi 
önskat men vilket vi dock inte heller hade möjlighet att påverka. Det var förvånande att det 
var så få lärare som var intresserade av att delta. Filmning är den största bidragande orsaken 
men vi upplevde även en rektion hos lärare när vi berättade om ämnet som vi valt att 
observera. Retorik verkar väcka många tankar, känslor och rektioner. Kanske till och med en 
slags prestationsångest, men detta ska vi såklart inte gå in på nu det var bara så förvånande för 
oss att så få ville vara med eftersom det är ett otroligt viktigt ämne för alla lärare. 

4.3 Observationer 
Vi har observerat lärarens retorik i klassrummet med fokus på den retoriska arbetsprocessen 
som handlar om förberedelse, utformande och uppförande av en lektion. Vi har främst tittat på 
den tredje fasen i arbetsprocessen, dispositio (lektionens uppbyggnad)(Hellspong ,2011) 

Vi har bedömt om lektionen är tydlig och relevant utifrån elevernas perspektiv. Vi har även 
tittat på lektionens disposition och innehållet i lektionen. Går det att följa lärarens tankegång 
och sammanfattar och poängterar läraren sitt syfte med lektionen. Går det att urskilja 
lektionens huvud respektive delfokus. 

Vi har även uppmärksammat den sjätte fasen, actio som är själva framförandet. Actio kan 
delas in i två delar pronuntiatio och actio handlar om vad du säger och hur du säger det, det 
vill säga det verbala och det icke verbala. Kroppsspråket, det vill säga, den icke verbala 
kommunikationen, har läraren god ögonkontakt med eleverna? Hur mycket rör sig läraren? 
Lutar hon sig fram? Variation av röstläge? Använder hon gester? Humoristisk? Ler hon? 
Utstrålas energi och entusiasm? 

Själva framförandet, actio, utgår från fyra retoriska mål, som vi tidigare skrivit om i 
teoriavsnittet, som påverkar huruvida den som talar når de som lyssnar. Huruvida dessa mål 
har uppnåtts har vi uppmärksammat under våra observationer.  

Retoriska mål: 

Mål 1 - Verkar läraren få sina elever intresserade av det hon säger? 

Mål 2 - Verkar läraren vinna elevernas förståelse? 

Mål 3 - Verkar läraren trovärdig? Det vill säga, verkar eleverna godta det läraren säger? 

Mål 4 – Får läraren reaktion/ bekräftelse på att eleverna har förstått hennes budskap? 
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Någon vecka innan dagen för filmning i klassrummet åkte vi till klasserna som vi skulle filma 
och presenterade oss kort och berättade vad vi skulle göra. Vi gav även eleverna ett varsitt 
intyg att ta hem och få påskrivna av sina föräldrar för ett godkännande av att vi skulle vara i 
klassen och filma. Innan själva observationen ägde rum bad vi lärarna att agera så naturligt 
som möjligt, det var viktigt att vi fick filma redan under inledningen av lektionen eftersom 
den delen var av vikt. Vi var fullt medvetna om att eleverna kanske skulle komma att uppträda 
lite annorlunda på grund av vår närvaro och eftersom de vet att vi filmar, detta gäller även 
läraren, men det kan vi inte ta hänsyn till eftersom vi inte kan veta hur lektionen skulle 
upplevas annars. 

Vi som observatörer(vi kan även kalla oss elever) placerade oss längst ner i klassrummet för 
att kunna observera/filma helheten så tydligt som möjligt. Detta skulle även ge oss möjlighet 
att följa gester och förflyttningar av läraren. Detta fungerade dock inte vid lärare 1 då 
klassrummet var lite annorlunda uppbyggt och därför valde vi att filma från ena sidan. 
Klassrummet som lärare 1 befinner sig i är kvadratiskt formad medan de andra klassrummen 
är uppbyggda som en rektangel vilket förklarar valet av vår placering. När vi väl var på vår 
placering i klassrummet filmade vi lektionen från start till slut.  
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4.4 Observationsschema 
 

  

 

 

 

      
  

     

 

 
 

    

 

 

 

4.5 Bearbetning av material 
Vi har först arbetat med filmerna var och en för sig.  Vi började med att se filmen en gång och 
sedan spelade vi den igen, pausade och diskuterade de olika stegen i den retoriska 
arbetsprocessen. Vi spolade tillbaka och analyserade.  Sedan observerade vi de retoriska 
målen och gjorde samma procedur. Detta har följts upp med att titta på filmerna flera gånger, 
vi har fört många diskussioner och relaterat till teorierna som vi ovan nämnt. 

 

4.6 Tillförlitlighet 
Vi har i detta arbete inte gjort anspråk på att redovisa några absoluta sanningar. Det vi redogör 
för är ofrånkomligen våra tolkningar i relation till Hellspongs teori vid observationerna. 
Reliabiliteten i vårt arbete är utifrån vad vi bedömer stor. Vi anser att en annan person som 
skulle gjort våra observationer hade kommit fram till liknande slutsatser, vi anser också att om 
vi gjort om testet vid upprepade tillfällen skulle vi ha kommit fram till liknande resultat. 

RETORISK ARBETSPROCESS RETORISKA MÅL/Ethos, pathos och 
logos 

Förberedelse av lektion Intresse hos eleverna? 

Uppbyggnad av lektion 

(Tydlighet, disposition, 
innehåll) 

Förståelse hos eleverna? 

Framförande av lektion 

(Verbalt/icke verbalt) 

Lärarens trovärdighet 

Reaktion/bekräftelse hos eleverna 
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Validiteten anser vi också vara uppnådd då vi observerat det som vi hade för avsikt att göra, 
vi kunde också dra slutsatser av det material vi samlat på oss vilket var syftet. 
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5.Resultat och analys 
Nedan redogör vi för vad vi kommit fram till under det här arbetets empiriska del. Vi har 
observerat lärare i klassrummet och sedan analyserat och bearbetat utifrån Hellspongs teori. 
Vi har valt att kalla lärarna för lärare 1, lärare 2 och lärare 3. 

Det vi har uppmärksammat och noterat vid våra observationer är att se huruvida läraren har en 
avsikt och orsak, det vill säga lektionens innehåll och dess vad/varför. 

 Vi har bedömt om lektionen är tydlig och relevant utifrån elevernas perspektiv. (Eftersom 
modellen vi använt utgår från det, dock är det vi som gör en tolkning av hur eleverna kan 
tänkas ha upplevt det). Vi har även tittat på lektionens disposition och innehållet i lektionen. 
Går det att följa lärarens tankegång och sammanfattar och poängterar läraren sitt syfte med 
lektionen. Går det att urskilja lektionens huvud respektive delfokus? (Hellspong, 2011) 

5.1 Lärare 1´s lektion 

5.1.1 Resultat baserat på lektionens upplägg 
Nedan beskriver vi lektionen utifrån hur den var uppbyggd (fas 3 I retoriska arbetsprocessen) 
och lärarens kommunikation med eleverna. 

Inledning 

Lektionen handlar om människans organ och i dag är temat huden. Läraren inleder lektionen 
med att berätta att de tidigare arbetat med kroppens organ. Eleverna bjuds in till att själva 
berätta vilka organ de tidigare arbetat med. Hon förtydligar att det som eleverna exemplifierar 
är delar av kroppen som kallas organ. På så sätt kommer hon in på dagens tema som är huden. 

Innehåll  (lektionens vad och varför) 

Läraren beskriver huden genom att ge ett konkret exempel på hudens storlek vilken hon 
benämner hudkostym. Hon visar med sin kropp att om hon skulle kliva ur sin hudkostym och 
veckla ut den så blir den stor. Hon tydliggör ytterligare genom att visa ett vikt A4-papper 
bredvid ett icke vikt A4-papper och ge det som ett exempel på att om man vecklar ut det vikta 
papperet blir det lika stort som det icke vikta, för att precisera hur huden kan vecklas ut. Hon 
upprepar att huden är vårt största organ även skriftligt på tavlan.  

Lektionens fokus respektive delfokus 

Stödord skrivs upp under lektionens gång: elastisk, vattentät, överhud, läderhud, underhud 
och största organet. 

Repetition och sammanfattning av lektionens syfte görs med hjälp av stödorden. Sedan får 
eleverna själva sammanfatta orden då de individuellt får arbeta vidare med begreppen. 

Sammanfattning 
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Eleverna får jobba självständigt i slutet av lektionen då de får i uppgift att skriva meningar 
med hjälp av stödorden. På så vis blir det också repetition för eleverna. 

5.1.2 Analys – med utgångspunkt från de retoriska målen 
I detta avsnitt analyserar vi den sjätte fasen, actio som är själva framförandet utifrån resultatet 
(som utgår från lektionens upplägg, fas 3 i processen) Det handlar om att det verbala likväl 
som det icke verbala har betydelse. Hellspong (2011) utgår från fyra retoriska mål som kan 
påverka huruvida läraren når fram med sitt budskap till eleverna 

Retoriskt mål 1 - Verkar eleverna intresserade av det lärare 1 har att säga?  

 För att få elevernas intresse krävs att läraren visar intresse för dem och vad de har att säga. 
Lärare 1 visar inledningsvis sitt intresse verbalt genom att återkoppla till tidigare lektion då 
eleverna med egna ord får berätta vad de tidigare arbetat med när det gäller organ. Hon 
lyssnar till vad de har att säga och bjuder in till dialog, genom att ställa frågor till eleverna.  
Icke-verbalt visar hon intresse för eleverna genom att söka ögonkontakt med dem. När de i 
slutet av lektionen får arbeta mer självständigt med vad de lärt sig, då går läraren fram till 
eleverna. Hon uppmärksammar deras åsikter genom att ställa frågor till eleverna.  

Det vi saknar när det gäller den verbala kommunikationen är att variationen av rösten inte är 
stor och vi hade även önskat ett större mått av entusiasm, hon ler inte heller mot barnen eller 
använder sig av humor. Något som är positivt är att hon av använder sig av gester och att hon 
rör sig i klassrummet, hon använder sig också av minspel i undervisningen. 

Retoriskt  mål 2 -  Verkar läraren vinna elevernas förståelse? 

För att vinna åhörarnas förståelse menar Hellspong (2011) att talaren behöver goda 
ämneskunskaper, har ett tydligt mål och anpassar innehållet efter lyssnarna. 

Vi anser att läraren anpassar innehållet i lektionen till eleverna genom att på deras nivå 
exempelvis bildligt försöka förklara kroppens organ huden genom att tydliggöra genom ett 
konkret exempel. 

Vi uppfattade det som att lektionens huvudsyfte delvis var att eleverna skulle lära sig att 
huden är kroppens största organ. Vi anser att hon för att uppnå det målet la sig på elevernas 
nivå genom att förklara att huden är som en hudkostym och hur stor den skulle vara om hon 
vecklade ut den på bordet. 

Kindeberg (2011) beskriver att för att nå sina lyssnare behövs en harmoni mellan logos, 
pathos och ethos. Läraren beskriver(logos) genom att ge ett konkret exempel på hudens 
storlek(hudkostym) vilket skapar en inre bild hos eleverna vilket även fångar dem och läraren 
lägger fokus på dem som lyssnar på elevernas nivå(pathos). På så vis upplevs hon enligt oss 
både som kunnig och engagerad (harmoni logos-pathos). 

Hon tydliggör exemplet ytterligare genom att ta ett papper som exempel. Hon förtydligar att 
huden är vårt största organ både i exemplet, muntligt och även skriftligt på tavlan. På så vis 
kan hon fånga upp olika sätt att ta till sig kunskap.(förklara-logos). Slutsatsen vi drar av det är 
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att hon förklarar på olika sätt vilket ökar chansen och möjligheten till att vinna fler elevers 
förståelse. 

Freyre och Vygotskij menar båda att för att utveckla sitt lärande så måste utgångspunkten 
ligga i sina egna erfarenheter och byggas på därifrån. Att utgå från elevernas erfarenheter är 
något vi saknar vid detta undervisningstillfälle. Läraren förklarar förvisso på ett förstående 
sätt för eleverna men bjuder däremot inte in eleverna till att delge ämnet i sina egna 
erfarenheter kring ämnet. 

Det vi reflekterar över är att eleverna inte ställer några frågor till läraren under själva 
framförandet. Därför kan inte vi dra några slutsatser huruvida hon kan vidareutveckla 
elevernas tankar. 

Retoriskt mål 3 – Verkar läraren få elevernas godtagande av hennes budskap? (Trovärdighet) 

Vi uppfattar att denna lärare tror på sig själv, denna slutsats drar vi då hon har lång erfarenhet 
i läraryrket, pondus, hon utstrålar lugn och kompetens. (det som Kindeberg, Aristoteles  
beskriver som ehtos – vilket har en stor betydelse för trovärdighet , det vill säga att de som 
lyssnar tar till sig det som sägs). Vi upplever henne närvarande i klassrumssituationen. 

Rent ickeverbalt kan vi se att hon vill sina elever väl, genom att hon exempelvis ibland lägger 
en hand på en elevs axel, sätter sig lugnt ned och ger dem tid och uppmärksamhet. Vi kan inte 
utläsa exempelvis irritation i luften – vilket skulle kunna innebära att eleverna inte tar till sig 
hennes budskap. Hon svarar aldrig kort eller snäsigt. 

Retoriskt mål 4 – Får läraren bekräftelse på att eleverna har förstått? 

Läraren bjuder in eleverna muntligt genom att berätta utifrån stödorden vad de lärt sig om 
huden, på så sätt kan de som är svagare på att beskriva i skriftlig form ändå visa sin förståelse 
för syftet med lektionen. Intressant hade varit att veta vad eleverna hade svarat vad de lärt sig 
utan stödorden eftersom dessa ord bestämdes av läraren och på så vis styrde läraren in 
eleverna på hennes ord och inte deras egna. Sedan uppmanas eleverna att skriftligt genom 
stödord beskriva vad de lärt sig. Detta kan för läraren vara en viss form av bekräftelse på 
elevernas nyfunna kunskaper i ämnet (Hellspong, 2011). 

Vi kan dock inte dra några slutsatser huruvida eleverna förstått (vilket heller inte varit vårt 
syfte)eftersom vi inte följt upp det de skrev i slutet av lektionen eller intervjuat eleverna 
själva. 

5.2Lärare 2´s lektion 

5.2.1 Resultat baserat på lektionens upplägg 
 

Inledning 

Läraren börjar den här lektionen med att tala om dagens datum och utgår från detta när hon 
sedan kommer in på ämnet matematik. Eleverna engageras sedan genom att repetera årets 
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månader parvis och muntligt. Övningen avbryts sedan genom att hon klappar en ramsa som 
eleverna svarar på genom att klappa likadant. Detta är en signal på att de åter skall lyssna på 
henne. 

Innehåll (vad och varför) 

Därefter introduceras närmare vad de skall arbeta med. De går in på området vikt.(Det här är 
en repetitionslektion). Det talas om enheter, kg, gram och hekto. Eleverna får svara på 
vardagsnära frågor såsom, vad väger vi oss själva i (kg)? Vad väger vi lösgodis i (hekto)? 
Ungefär hur mycket väger en nyfödd bebis (gram)? 

Lektionens fokus respektive delfokus 

Lektionens fokus är repetition av bl.a. vikt och multiplikation. Delfokus är att tips ges på hur 
eleverna kan göra för att räkna ut exempelvis vad 3*3 är på olika sätt. Som tips ges att de kan 
rita tre högar med tre i om de inte direkt kan säga vad 3*3 är. 

Sammanfattning 

Avslutningsvis talar läraren om att de ska gå till nästa lektion. Lektionen knyts ej ihop. 

 

5.2.2 Analys med utgångspunkt från de retoriska målen 
I detta avsnitt analyserar vi den sjätte fasen, actio som är själva framförandet. Det handlar om 
att det verbala likväl som det icke verbala har betydelse. Hellspong (2011) utgår från fyra 
retoriska mål som kan påverka huruvida läraren når fram med sitt budskap till eleverna 

Retoriskt mål 1 - Verkar eleverna intresserade av det läraren har att säga?  

 För att få elevernas intresse krävs att läraren visar intresse för dem och vad de har att säga. 
Läraren visar inledningsvis sitt intresse verbalt genom att ställa frågor till eleverna och 
engagera dem. Hon låter dem komma med egna jämförelser och exempel. Hon lyssnar till vad 
de har att säga och bjuder in till dialog, genom att ställa frågor till eleverna. Vi saknar 
ögonkontakt med eleverna och ett större engagemang. Röstläget är lugnt och sakligt men icke 
varierat vilket gör att rösten inte används för att uppmärksamma eller göra eleverna 
entusiastiska.  

Det vi framförallt saknar när det gäller den verbala kommunikationen är att variationen av 
rösten inte är stor och vi hade även önskat ett större mått av entusiasm. Något som vi även 
uppmärksammade var att läraren inte använde sig av gester i sin retoriska framställning. 

Retoriskt mål 2 - Verkar läraren vinna elevernas förståelse? 

För att vinna åhörarnas förståelse menar Hellspong (2011) att talaren behöver goda 
ämneskunskaper, har ett tydligt mål och anpassar innehållet efter lyssnarna. 
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Vi anser att läraren anpassar innehållet i lektionen till eleverna genom att på deras nivå 
exempelvis bildligt försöka förklara viktenheten utifrån elevernas egna exempel. Vi tolkar det 
som att läraren får elevernas förståelse i varje delmoment men att vi misstänker att de missar 
själva lektionens huvudsyfte vilket vi anser vara en repetition.  

Kindeberg (2011) beskriver att för att nå sina lyssnare behövs en harmoni mellan logos, 
pathos och ethos.  

Vi saknar flera olika sätt att exemplifiera olika moment. Där ser vi en brist där helheten blir 
lätt negativ. Att förklara på endast ett sätt uppfattar vi som om att alla elever tar in kunskap på 
liknande sätt vilket inte är fallet. 

Freyre och Vygotskij menar båda att för att utveckla sitt lärande så måste utgångspunkten 
ligga i sina egna erfarenheter och byggas på därifrån. Att utgå från elevernas erfarenheter är 
något vi saknar vid detta undervisningstillfälle. Läraren förklarar förvisso på ett förstående 
sätt för eleverna men bjuder däremot inte in eleverna tillräckligt att delge ämnet i sina egna 
erfarenheter kring ämnet. Det vi reflekterar över är att eleverna inte ställer några frågor till 
läraren under själva framförandet. Därför kan inte vi dra några slutsatser huruvida hon kan 
vidareutveckla elevernas tankar. 

Retoriskt mål 3 – Verkar läraren få elevernas godtagande av hennes budskap? (Trovärdighet) 

Vi uppfattar att denna lärare tror på sig själv, denna slutsats drar vi då hon har lång erfarenhet 
i läraryrket, pondus, hon utstrålar lugn och kompetens. ( det som Kindeberg, Aristoteles  
beskriver som ehtos – vilket har en stor betydelse för trovärdighet , dvs att de som lyssnar tar 
till sig det som sägs). 

 Vi kan inte utläsa exempelvis irritation i luften – vilket skulle kunna innebära att eleverna 
inte tar till sig hennes budskap. Hon svarar aldrig kort eller snäsigt. Vi tolkar undervisningen 
som om att eleverna känner sin lärare väl och vi gissar oss till att läraren utför sina lektioner 
på ett liknande sätt vilket gör att eleverna kan sin lärare och vet vad de förväntar sig. Detta 
märker vi inte minst på att de direkt hänger med på en ramsa i handklappning som läraren 
startar. 

Retoriskt mål 4 – Får läraren bekräftelse på att eleverna har förstått? 

Läraren ställde frågor till eleverna för att följa upp om de förstod och följde med i lektionen. 
Detta anser vi att hon gjorde aktivt under hela lektionen och mycket bra. Hon nämnde även att 
det kommer att komma ett matematikprov och vi antar att det blir själva provet som visar om 
eleverna förstått men vi uppmärksammade att hon under hela lektionen var lyhörd på om hon 
hade sina elever med sig. 

Vi kan dock inte dra några slutsatser huruvida eleverna förstått (vilket inte heller varit vårt 
syfte)eftersom vi inte följt upp det de skrev i slutet av lektionen eller intervjuat dem. 
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5.3Lärare 3´s lektion 
 

5.3.1 Resultat – baserat på lektionens upplägg 
 

Inledning 

Läraren börjar med att inkludera eleverna i lektionen genom att de rent praktiskt får öva hur 
Ng-ljudet låter. Efter det introducerar han dagens tema genom att berätta att de i dag skall 
arbeta med Ng-ljudet, ett av våra nasala ljud. Därefter sjunger alla en sång tillsammans som 
innehåller ord med ng-ljud. 

Innehåll (vad och varför) 

Ng-ljudet skrivs upp på tavlan och eleverna får i uppgift att leta fram ng-ljudet i sången de 
just sjungit. Frågan som läraren därefter ställer är: hur stavas ”sjunga”? Läraren skriver 
därefter tre spalter med ng-ljudet på tavlan. T.ex. 1. Ng- sjunga, springa. Därefter kommer 
han in på att ng-ljudet också kan stavas gn – t.ex. dygn, regn, lugn, signal. Den tredje 
stavningen som tas upp på n+k  - t.ex. tank, bank, vinka. 

Lektionens vad är: vad är ng-ludet och lektionens varför? Är att lära sig ng-ljudets olika 
stavningar. 

Lektionens fokus respektive delfokus 

Lektionens fokus är att lära sig vad ng-ljudet är och att ng-ljudet kan stavas på olika sätt.  

Han tar upp undantaget: tvungna och att han själv ibland är osäker på denna stavning. 

Sammanfattning 

Avslutningsvis talar läraren om att de på nästa lektion kommer att fortsätta arbeta med ng-
ljudet i en annan bok. 

5.3.2 Analys – med utgångspunkt från de retoriska målen 
I detta avsnitt analyserar vi den sjätte fasen, actio som är själva framförandet. Det handlar om 
att det verbala likväl som det icke verbala har betydelse. Hellspong (2011) utgår från fyra 
retoriska mål som kan påverka huruvida läraren når fram med sitt budskap till eleverna 

Retoriskt mål 1 - Verkar eleverna intresserade av det läraren har att säga?  

För att få elevernas intresse krävs att läraren visar intresse för dem och vad de har att säga. 
Läraren visar till en början inte sitt intresse verbalt genom tillfråga dem om deras kunskap vad 
det gäller Ng-ljudet.  Icke-verbalt visar läraren intresse för eleverna genom att söka 
ögonkontakt med dem. Läraren uppmärksammar deras åsikter /förslag på ytterligare nya ord 
som de kommer på som innehåller Ng-ljudet, t.ex. namn på elever i klassen.  
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När det gäller den verbala kommunikationen har den här läraren ett varierat röstläge och 
entusiasm när han talar. Inga gester dock. 

Retoriskt mål 2 - Verkar läraren vinna elevernas förståelse? 

För att vinna åhörarnas förståelse menar Hellspong (2011) att talaren behöver goda 
ämneskunskaper, ha ett tydligt mål och anpassa innehållet efter lyssnarna. 

Vi anser att läraren anpassar innehållet i lektionen till eleverna genom att de får säga ord som 
innehåller Ng-ljudet, sjunga en sång. 

Vi uppfattade det som att lektionens huvudsyfte delvis var att eleverna skulle lära sig tre olika 
sätt att stava Ng-ljudet.  

Kindeberg (2011) beskriver att för att nå sina lyssnare behövs en harmoni mellan logos, 
pathos och ethos. Läraren beskriver(logos) orden med Ng genom att uttala dem tillsammans 
med eleverna vilket fångar dem och läraren lägger sig på elevernas nivå(pathos). 

Vi kan inte se att läraren förklarar på olika sätt, vilket minskar chansen till att fler kan ta till 
sig kunskapen. 

Freyre och Vygotskij menar båda att för att utveckla sitt lärande så måste utgångspunkten 
ligga i sina egna erfarenheter och byggas på därifrån. Att utgå från elevernas erfarenheter är 
något vi saknar vid detta undervisningstillfälle. Läraren förklarar förvisso på ett förstående 
sätt för eleverna men bjuder däremot inte in eleverna till att delge ämnet i sina egna 
erfarenheter kring ämnet. 

Det vi reflekterar över är att eleverna inte ställer några frågor till läraren under själva 
framförandet. Det är först i slutet av lektionen som eleverna kommer med förslag på namn på 
kamrater i klassen med ng- i sig. Detta bemöter och uppmuntrar han förvisso.  Men vi kan inte 
dra några slutsatser huruvida läraren ytterligare kan vidareutveckla elevernas tankar. 

Retoriskt mål 3 – Verkar läraren få elevernas godtagande av hennes budskap? (Trovärdighet) 

Vi uppfattar att denna lärare tror på sig själv, denna slutsats drar vi då läraren har lång 
erfarenhet i läraryrket, pondus, utstrålar lugn och kompetens. Detta är det som bland andra 
Kindeberg och Aristoteles beskriver som ehtos. Ethos har stor betydelse för trovärdigheten , 
det vill säga att de som lyssnar tar till sig det som sägs. 

Rent ickeverbalt tolkar vi det som att läraren vill sina elever väl. Läraren verkar till exempel 
omtänksam när det visar sig att en av eleverna blivit sjuk och behöver gå hem. Han är också 
intresserad av hur rasten har varit. Vi kan inte utläsa exempelvis irritation i luften – vilket 
skulle kunna innebära att eleverna inte tar till sig läraren budskap. Läraren svarar aldrig kort 
eller snäsigt(Hellspong 2011). 

Retoriskt mål 4 – Får läraren bekräftelse på att eleverna har förstått? 
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Vi kan dock inte dra några slutsatser huruvida eleverna förstått (vilket inte heller varit vårt 
syfte)eftersom de aldrig fick arbeta enskilt med de olika sätten att stava. ( Ett förslag som 
kunde lösa detta är att eleverna inledningsvis kunde skriva vad de kunde om dessa olika 
stavningar och i slutet av lektionerna får de skriva ner nya lärdomar) 

 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Nedan sammanfattar vi resultat och analys. Avsikten är att här ge ett sammanfattande svar på 
hur lärarna arbetar med retorik i klassrummet.   

I de teoretiska avsnitten har det framkommit att det är av vikt att lektioner väcker ett intresse 
hos eleverna. Ett av de retoriska målen som beskrivs i den retoriska arbetsprocessen är 
huruvida läraren verkar få sina elever intresserade av det hon säger (mål1). Vi uppfattar det 
som att alla lärare verkar intresserade av sina elever vilket således kan resultera i att eleverna 
även intresserar sig för läraren. De gör det på olika sätt, verbalt genom sättet att använda 
rösten eller genom att ställa en inledande fråga.  

Det blev tydligt under våra observationer att röstläget och hur man använder sin röst är av 
vikt. Detta framkom tydligt då vi jämförde våra olika observationer med varandra. Det 
ultimata borde då vara att utnyttja både röstläge och att ställa en inledande fråga eller liknande 
för att väcka elevernas uppmärksamhet. Partanen(2009) menar att frågor kan ställas på massor 
av olika sätt och att en välavvägd fråga öppnar upp medan en fel ställd fråga kan stänga av 
tänkandet. Med dessa ord i tanken är det väldigt viktigt på vilket sätt man startar upp en 
lektion för att få eleverna med sig och för att få dem engagerade och entusiastiska. Vi 
funderar även över hur relationen upplevs i klassrummet. Hellspong(2011) menar att tilliten är 
grunden för social samvaro vilket då också gör att själva tryggheten i klassen utgör en stor del 
för lärande, även Kroksmark (2011) och Freire (1976) poängterar vikten av gemenskap i 
klassrummet av ett uttryck just för detta ämne som han benämner conscientisation, vilket 
innebär att medvetandegöra vikten av gemenskap för lärande. Vi nämnde tidigare att vi inte 
intervjuat eleverna och kan därför inte veta hur de ser på tryggheten och den sociala miljön i 
klassrummet, dock märker vi inte av några irritationer varken från lärare eller elever. Vår 
tolkning är att de är trygga eftersom de räcker upp handen och visar sin lärare intresse men 
allt handlar om vad man lägger för värdering i orden gemenskap och trygghet och hur man 
mäter detta. Detta skulle behövas en egen forskning runt dessa ord för att kunna analysera 
dem rättvist. Utgår man ifrån Freire (1976) så använder sig inte någon av lärarna från 
elevernas egna erfarenheter (med några få undantag)och är i så fall är det fråga om en slags 
underkastelse där eleverna svarar i en icke jämställd dialog vilket i sådana fall inte främjar 
lärande och utveckling. 

Huruvida eleverna förstår det budskap som lärarna framför är det andra retoriska målet. För 
att uppnå det målet behövs innehållet i lektionen anpassas efter eleverna. Vi är eniga om att vi 
anser att alla lärarna anpassar innehållet i sina lektioner till sina elever. Men hos lärare 2 och 3 
saknar vi dialogen som Freire menar är grunden för kommunikation och lärande.(1976).  
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Inledningen av en lektionen behöver också präglas av tydligt syfte för att eleverna ska förstå 
lärarens budskap.  Det saknar vi, vid två av tre observationstillfällen. På lärare 3´s lektion 
förstår vi som observatörer syftet med lektionen först efter cirka 20 minuter in i lektionen. Vi 
funderar över hur eleverna upplever detta och är tveksamma till att de förstått syftet 
överhuvudtaget. Även efter lektionen är vi tveksamma till om de riktigt förstod vad de arbetat 
med. Detta har då tenderat att vara en så kallad bankundervisning där läraren ger ut 
information som nöts in utan att förstå det egentliga syftet(Freire ,1976). Vid en 
bankundervisning menar Freire att ingen dialog kan finnas då den är beroende av 
kommunikation. En dialog i en bankundervisning blir då ingen dialog utan en lektion där 
eleverna svarar det som de förväntas svara utan att egentligen förstå varför. Vi efterfrågar från 
början ett uttalat tydligt mål med lektionen(vilket var att berätta att de ska arbeta med –ng-
ljudet och dess stavningar) och en avslutande återkoppling med vad de lärt sig. Vi ser det av 
största vikt att eleverna vet målet för lektionen redan vid start för att få en förståelse för 
lektionens syfte. Även för lärare 2 saknar vi detta tydliga mål och syfte. Vi fick innan 
lektionen veta att den skulle vara en repetitionslektion men under hela lektionen nämns aldrig 
detta för eleverna vilket gör att vi tror att de kan missa syftet med denna lektion. 

Huruvida eleverna verkar godta de lärarna säger kan besvaras utifrån om läraren verkar 
trovärdig. (Mål 3). Vid alla tre observationerna uppfattar vi det som att eleverna följer läraren 
och alla tre lärarna utstrålar ett lugn, en pondus och alla har en längre erfarenhet inom yrket.   

Vår tolkning utifrån observationerna är att de litar på sin lärare och godtar det läraren säger. 
Lärarna agerar lugnt med pondus alla tre och upplevs som kunniga och erfarna. Ingen 
ifrågasätter vilket kan tyda på förståelse eller på underkastelse(Freire, 1976). Men det kan 
även uppfattas som en tilltro till läraren (Kindeberg 2011)och på grund av detta finns ingen 
anledning att ställa frågor. Kindeberg skriver vidare att lärarens förmåga att skapa trygghet, 
tilltro och tillit är grundläggande för att eleverna ska lära sig. Ethos, logos och pathos finns 
alltid med i muntliga relationer och ju mer de samspelar desto mer ökar chansen att det skapas 
känslor hos eleverna som gör att undervisningen förbättras. Ethos – handlar om lärarens 
trovärdighet. För det krävs att läraren upplevs som trovärdig och att argumenten är relevanta 
(fokus på talaren). Logos innebär att ämnet känns meningsfullt. Pathos att eleverna känner sig 
berörda och bekräftade. För det krävs att läraren kan kommunicera så att det känns 
meningsfullt. (Fokus på de som lyssnar), här vädjar talaren till elevernas emotionella sida 
(Olsson Jers, 2012). Det kanske mest intressanta för en lärare är att få en reaktion eller en 
bekräftelse på att eleverna har förstått hennes budskap. Det är också det fjärde retoriska målet. 
Vid alla tre observationer får lärarna bekräftelse på att eleverna har förstått just det som de 
efterfrågat. Detta uppmärksammar vi genom att de svarar på lärarnas frågor och är delaktiga i 
lektionerna eller genom att förstå olika övningsmoment. 

Budskapet har gått fram på så sätt att de förstår vad de ska svara och vad de har för uppgift 
under lektionen. Däremot skiljer vi på om de förstått vad de ska svara och om de förstått 
syftet med budskapet och målet med lektionen. Går de ut från klassrummet och känner att de 
besitter nya erfarenheter eller är det något som försvinner för att de inte förstod syftet? 
Partanen (2011) menar att om att eleven inte kan relatera till sin egen verklighet blir det lätt 
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ett memorerande som sedan försvinner. Funderar vi kring detta så är det inte många gånger 
under de observationer som vi gjort där vi kan uppleva att eleverna delar med sig av sina egna 
erfarenheter och relaterar till sin egen vardag. Flera är de forskare som lägger stor vikt vid att 
dela erfarenheter för att utvecklas. Buber (1992) och Freire (1976) påpekar båda dialogens 
vikt för att möta andra människors erfarenheter vilket bidrar till utveckling, detta är även som 
nämnts tidigare en åsikt som delas med Vygotskij(1995). 

5.5 Diskussion och slutsats 
Våra tankar utifrån de observationer vi gjort är att vi kommit fram till att retorik är ett mycket 
svårt men ack så viktigt ämne att beröra och därför ställer vi oss mycket frågande till varför 
retorik inte finns med som ett eget ämne i lärarutbildningen. I övrigt är ämnet svårt att dra 
riktiga slutsatser ifrån, det som någon gillar i en dialog kanske andra inte gör. Därför känner 
inte vi att vi har tillräckliga kunskaper att kunna säga vad som är rätt och fel utifrån de 
observationer vi gjort, däremot är vi säkra på vår åsikt om att ämnet kan utforskas betydligt 
mycket mer rörande retoriken för läraryrket. 

Ledorden vi bär med oss rörande retorik för oss blivande lärare är: trovärdighet, engagemang, 
dialog och vältalighet.  

En annan mycket viktig detalj som vi väljer att bära med oss är att komma ihåg är att ge sig 
själv och sina kollegor tid till reflektion över sin retoriska process i klassrummet(Olsson Jers 
2012). Vi som lärare använder oss av retorik hela dagarna och detta kan väcka elevers intresse 
i undervisningen och i slutändan påverka deras kunskapsnivå. Att tänka på den verbala och 
icke verbala kommunikationen är alltså av största vikt (Trohaugen, 2011). 

Av de lärare som vi observerade så uppfattade vi dem alla tre ganska olika som 
retoriker/lärare men gemensamt för dem alla tre är att vi tolkade att deras elever litade på sina 
lärare och upplevde dem trovärdiga. Vi uppfattade lärarnas argument i undervisningen som 
trovärdiga och relevanta utifrån elevernas perspektiv. Hur de har skapat sin trovärdighet, 
vilket såklart bara är vår tolkning, hade varit intressant att forska vidare på. För att utläsa 
tydliga svar och inte bara tolkningar så skulle en betydligt längre observation göras, detta 
skulle vara väldigt intressant att genomföra.  

Dialogens roll i klassrummet kopplat till Freires tankar om dess betydelse är central och 
intressant även den separat för vidareforskning. Utifrån Freires och även Lidz synsätt så är 
dialogen i klassrummet av största vikt för att undervisningen ska komma till sitt yttre rörande 
lärande, är det bankundervisning som bedrivs i klassrummet eller använder sig läraren av sin 
så kallade vältalighet och låter eleverna själva få utveckla sina egna tankar och erfarenheter 
kopplade till ämnet. Om det nu är så att dialogen och kommunikationen är av största 
betydelse i klassrummet så kan vi känna en önskan om att sträva efter ett större och tydligare 
dialogutbyte i undervisningssituationerna som vi observerat.  

Intressant att lärarens uppträdande rörande dialog och kommunikation kan spela en stor 
avgörande roll för elevers lärande och att det är viktigt att eleverna får använda sig av sina 
erfarenheter i denna dialog (Freire, 1976). Det finns som sagt var mycket forskning rörande 
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retoriken som vi skulle önska få vidare svar på, även om det rör sig om tolkande svar vilket 
det gör rörande detta område då vi lär oss på olika sätt. Vi kan därför inte dra några slutsatser 
om vad som gör oss lärare till duktiga retoriker. Däremot kan vi tolka det som om att en 
dialog och ens vältalighet (Kindeberg, 2010) är en grund för att nå trovärdighet och att 
trovärdigheten i sig är grunden till lärande.   

Klart är i alla fall att vi som blivande lärare kommer att fundera mycket på vår egen roll, hur 
gör vi för att skapa en god relation med våra elever och få dem att känna tillit (vilket är 
grunden för social samvaro enligt Hellspong) och hur kommunicerar vi med dem i vår 
undervisning? Det går att se det stort men även i det lilla där varje lektion är av betydelse. Hur 
vill jag väcka uppmärksamhet? Något att verkligen reflektera kring, och något att efterforska 
vidare. 
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Bilagor       

 

Hej alla föräldrar! 

 
Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Högskolan i Gävle och arbetar just nu 
med vårt examensarbete. 
Vårt ämne handlar kortfattat om kommunikationen mellan läraren och eleverna i 
undervisningen. 
 
Som en del i vårt arbete önskar vi videofilma några lektionstillfällen som vi sedan diskuterar 
kring med den aktuelle läraren. Fokus ligger alltså på läraren och inte eleverna. 
 
För att få filma i klassrummet, där barn/elever förekommer, och för att eventuellt visa vår 
examinator och handledare på högskolan behöver vi ett godkännande från målsman. 
 
Varken skolan eller elevernas namn kommer att nämnas i anknytning till filmen. Filmen 
kommer bara att vara tillgänglig för oss två studenter och vår handledare/examinator på 
Högskolan i Gävle. Den kommer endast att finnas tillgänglig under vårt examensarbete och 
sedan kommer den att raderas. 
 
Du väljer själv om ditt barn får förekomma på film, och du kan alltid ändra dig senare. 
 
 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
Cecilia Jonegård: 072-310 75 44 & Sophia Resare: 070-228 69 91 
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FULLMAKT 

 
 
                 
                      Underskrift av oss två studenter vid Högskolan i Gävle 
 
Vi kommer inte att sprida vårt videomaterial till någon annan än vår handledare och 
examinator på examensarbetet vid Högskolan i Gävle ht- 12. 
Vi kommer inte att använda det för något annat syfte än för det ovan nämnda. Efter kursens 
slut kommer videomaterialet att raderas. 
 
Datum     Underskrift 
 
 
                 Namnförtydligande samt e-postadress 
 
 
 
 
                                                      Underskrift föräldrar 
 
Jag tillåter att mitt barn får förekomma på film som en del i ert examensarbete. Detta under 
förutsättning att materialet endast görs tillgängligt för Cecilia Jonegård och Sophia Resare 
samt deras handledare och examinator på Högskolan i Gävle unders deras tid för 
examensarbetet och sedan raderas. 
 
 
Barnets för och efternamn 
 
 
Datum     Underskrift av förälder/föräldrar 
 
 
                 Namnförtydligande   
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 



 Lärarens kommunikation i undervisningen - utifrån retoriska begrepp  
 

32 
 

 
 
 

 FULLMAKT 
 
 
                                      Underskrift av studenter 
 
Vi lovar att inte visa vårt videomaterial för någon annan än vår handledare och examinator vid 
Högskolan i Gävle ht-12 i samband med vårt examensarbete. Efter arbetets avslut kommer vi 
att radera vårt videomaterial. 
 
 
Datum     Underskrift 
 
 
 
 
                Namnförtydligande samt e-mailadress 
 
 
 
 
                                                    Underskrift av rektor 
 
 
Jag godkänner att studenterna ovan i skolans lokaler spelar in videoklipp för sitt 
examensarbete vid Högskolan i Gävle. Detta under förutsättning att materialet endast görs 
tillgängligt för handledare och examinator på kursen under arbetets gång och sedan raderas. 
 
 
 
 
Datum     Underskrift 
 
 
 
 
                Namnförtydligande 
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Hej! 

Vi  är två studenter på lärarprogrammet på Högskolan i Gävle, Sophia Resare och Cecilia 
Jonegård,  som skriver examensarbete om lärarens sätt att undervisa.  Vi  önskar få möjlighet 
att delta vid ett undervisningstillfälle och filma samspelet mellan dig och eleverna  under 
lektionen.  Undervisningstillfället bör vara en lektion som karakteriseras av att din roll som 
lärare vid detta tillfälle står i fokus. 

 Sedan är vår avsikt att tillsammans med dig titta igenom materialet och samtala kring dina 
tankar om hur du kommunicerar med eleverna. Filmmaterialet kommer endast att ses av oss 
två studenter och kommer att raderas efter examensarbetets slut. 

Tidsåtgång för detta beräknar vi till 1, 5 timme ( lektiontillfället/filmning  plus samtal). 

 

Tack på förhand för din tid! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sophia Resare 

Cecilia Jonegård   

 

 

Vid frågor kontakta oss gärna: 

Sophia: sophia.resare hotmail.com  eller 070-2286991 

Cecilia: cecilia.jonegard yahoo.se eller 072-3107544  

Vid kontakt med Högskolan i Gävle,  kontakta vår handledare Maud Söderlund: 

msd°hig.se  eller  026-648948 

 

 



 Lärarens kommunikation i undervisningen - utifrån retoriska begrepp  
 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	AUE_kru
	FULLTEXT01



