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Sammanfattning

Det här projektet har som syfte att undersöka hur ett användande av tankar och idéer från 
retoriken kan bidra till att förbättra förmågan att föreläsa i helklass på folkhögskolenivå. En 
första föreläsning hölls, videofilmades och analyserades utifrån retorikens idéer. 
Föreläsningen omarbetades enligt de regler för förberedelse av tal som återfinns inom 
retoriken. Därefter hölls ytterligare två föreläsningar som även de filmades och analyserades. 
Slutsatsen är att ett användande av retorikens tankar ger en grundstruktur för att kunna 
förbereda sig väl inför en föreläsning. Detta kan ge trygghet i rollen som föreläsare. Inom en 
föreläsning behöver dock finnas plats för tvåvägskommunikation, något som den traditionella 
retoriken ej tar hänsyn till. 

Nyckelord: klassundervisning, klasslärare, retorik
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1 Inledning och bakgrund

Det finns en dikt av Sören Kirkegaard som handlar om vikten av att finna en människa just 
där hon är om man vill vägleda henne mot ett mål. Den dikten beskriver väl hur jag vill vara 
som lärare. Jag vill inte bara bli en bra lärare. Jag vill bli det som John Hattie, professor i 
pedagogisk psykologi vid Melbourne University, kallar expertlärare (Hattie, 2012, s 45). Med
begreppet menas en lärare som inte bara har stor kunskap och förståelse för ämnet de 
undervisar i. De vet även hur de ska förmedla denna kunskap och förståelse så att deras elever
kan uppnå de mål som läroplanen kräver, både på ytliga och djupgående plan. Detta gör de 
bland annat genom att ge effektiv återkoppling och att de skapar klimat där det är tillåtet för 
alla att göra misstag, inklusive för läraren själv. Det är ett klimat där lärande och 
lärandeprocessen får fokus. En expertlärare är även en passionerad lärare, som känner passion
både för sitt ämne och för undervisandet och lärandet i sig. En sådan lärare har avsikten att 
känna in av vad hans eller hennes elever behöver just nu. En expertlärare söker återkoppling 
från kolleger eller elever för att utvecklas som lärare och ytterligare öka sin förmåga att 
vägleda sina elever.

Jag har föreläst några gånger i olika sammanhang kring olika ämnen, men jag har aldrig känt 
mig riktigt bekväm i situationen även om jag har behärskat ämnet. Även om föreläsningarna 
varit noggrant planerade, så har jag aldrig riktigt reflekterat över mig själv som föreläsare och 
min egen föreläsningsteknik. Känslan efter föreläsningen har ofta varit en känsla av lättnad att
”det här fungerade ju” men jag visste inte riktigt vad det var som gjorde att det fungerade. Jag 
vill bli mer medveten i mitt föreläsande och min planering inför föreläsningar så att jag inte 
kommer till en punkt när mitt sätt att föreläsa ”tillräckligt bra” inte räcker längre. För att 
förändra vanor krävs en medvetenhet om dem för att så småningom hitta vägar till nya bättre 
vanor (Åberg, 2011, s 25).  

I skolan idag är det ofta stora klasser och jag tycker att det känns som en stor utmaning att 
skapa ett gynnsamt klimat för lärande även i sådan miljö. Att vara musiklärare kan vara tufft. 
Många musiklärare orkar inte med arbetet i så stora klasser och hoppar av. Men tyvärr är det 
många gånger så som arbetmiljön ser ut idag (Lilliestam, 2006, s 82). Inte konstigt om 
eleverna inte heller orkar och därför får sämre möjligheter att lära sig. I mitt projekt vill jag 
därför träna mig på att skapa bra lektioner även i helklass.

Övning behövs för att uppnå mästerskap inom ett område (Nachmanovitch, 2010, s 76). 
Därför vill jag använda det här projektet till att öva mig på att föreläsa och kanske ta ett litet 
steg närmare mästerskap inom konsten att föreläsa. 
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1.1 Faktabakgrund

Retorik kan översättas med ”konsten att övertyga”. Jag har valt att utgå från retorikens tankar 
på grund av att jag tror att det är viktigt att kunna övertyga mina elever om att det jag säger är 
värt att lyssna på. I denna del av rapporten kommer jag att ta upp de områden inom retoriken 
som jag avser att använda i mitt projekt. Först kommer en kort presentation av ämnet retorik. 
Därefter följer de centrala begrepp inom retoriken jag senare kommer att studera i en analys 
av filmade föreläsningar. Efter detta presenteras den praktiska arbetsgång retoriken anser att 
man bör följa för att förbereda ett tal. Avsikten med denna presentation är att ge en 
grundläggande kunskap om de byggstenar ett bra tal ska vara uppbyggt av, enligt tankar inom 
retoriken. Jag kommer att undersöka i hur stor utsträckning jag har använt mig av dessa 
byggstenar spontant i utformandet av en föreläsning och medvetet i omarbetandet av 
föreläsningen. Slutligen följer ett kapitel om mottagarna. Varför är det viktigt med en 
medvetenhet om vilka mottagarna är när jag utformar min föreläsning?

1.1.1 Kunskap om retorik som hjälpmedel i klassrummet?

Retorik kan beskrivas som konsten att övertyga, och denna konstart har använts och studerats 
sedan antikens Grekland. Jag kände mig från början tveksam till att använda kunskaper om 
retorik i detta sammanhang. Min fördom var att retorik mer är hjälpmedel för politiker, som 
vill framhålla sig själva och krossa sina motståndare, än ett hjälpmedel för lärare, som vill 
förmedla information. Som lärare vill jag känna att jag ger mina elever möjlighet att förhålla 
sig kritiskt till det jag säger. Hellre än att övertyga dem om att det jag säger är det enda rätta, 
vill jag stötta deras egen drivkraft och ge dem hjälpmedel för att testa om det jag säger 
fungerar även för dem. Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet, menar dock 
att man som lärare visst vill övertyga sina elever. Han menar att om man inte övertygar sina 
elever kan man heller inte få fullt och helhjärtat stöd av dem (Sigrell, 2011, s 25). 

Sigrell menar vidare att retorik till en viss del handlar om kommunikation. En sändare avser 
att göra en tanke gemensam med mottagarna, vilket kan jämföras med grundbetydelsen av 
kommunikation (lat. communicare = göra gemensam) (Sigrell 2011 s 25; Retorik, 2012a; 
Retorik, 2012b). Man kan se det som att denna kommunikation mer handlar om en 
envägskommunikation än om en dialog. Men man skulle också kunna se det som att det är en 
viss typ av dialog eftersom en god talare eller föreläsare behöver sätta sig in i sina mottagares 
situation för att få sitt budskap att gå fram, och även anpassa sitt anförande utifrån de 
reaktioner han eller hon avläser bland mottagarna (Hellspong, 2004 s 84; Retorik, 2011). I 
dagens informationssamhälle ställs höga krav på den som har ett budskap att förpacka det på 
ett sätt som gör att man kan fånga och behålla sina lyssnares uppmärksamhet (Retorik, 2011, 
Fällman, 2011)
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1.1.2 Några av retorikens centrala begrepp

Aristoteles, elev till den grekiska filosofen Platon, är en av de viktigaste gestalterna inom den 
klassiska retoriken och har skapat tre centrala begrepp som en talare bör tänka på (Hellspong, 
2004, s 50). 

 Ethos, handlar om talaren som person och dennes karaktär. Hur denne framstår för 
dem han eller hon talar inför. För att mottagarna ska vara öppna för en talares budskap
krävs att de känner förtroende för denne.

 Logos, som är det språk talaren använder, de ord han eller hon väljer för att 
kommunicera sin tanke. Ordvalet kan påverka hur ett budskap uppfattas av 
mottagarna.

 Pathos, innebär de känslor som väcks i åhörarna av talet. Ofta samverkar detta med 
det talaren själv känner inför ämnet talet rör. Annat som på ett mer praktiskt sätt kan 
påverka mottagarnas känslor tycker jag är hur talaren hanterar teknik eller håller tider. 
Det sistnämnda kanske dock inte Aristoteles avsåg, utan det är en reflektion jag själv 
gör.

Den romerska retorikern Cicero har, även han, myntat tre viktiga begrepp. Här handlar det om
att ett tal ska påverka sina lyssnare på tre olika sätt: docére, movére och delectáre. Översatt 
till svenska betyder det lära, röra och behaga och kan kortfattat översättas med att informera,
väcka känslor av engagemang samt väcka känslor av välbehag för att få lyssnarna välvilligt 
inställda. Detta kan inte helt jämföras med Aristoteles begrepp då dessa mer handlar om hur 
talaren ska få fram ett budskap och Ciceros begrepp mer handlar hur själva talet ska vara 
uppbyggt för att påverka lyssnarna. Det går dock att se ett visst samband mellan dessa 
begrepp. Ethos kan jämföras med movere, logos med docere och pathos med delectare. Man 
kan även dra paralleller till människans natur. En människa består av både förnuft, känsla och 
vilja och alla dessa områden används i vårt lyssnande och vårt beslutsfattande. Därför måste 
ett anförande tala till alla dessa delar av mottagaren för att denne ska ta till sig det helt 
(Hellspong, 2004 s 49 ff). 

Quintilianus, en romersk retoriklärare, har myntat ett begrepp som beskriver en god talare: 
Vir bónus dicéndi peritus. Med detta framgår att han anser att en talare inte bara bör vara 
skicklig på att tala (dicendi peritus) utan även en god och moralisk (bonus) man (vir). Cicero, 
som nämnts ovan, sågs av Quintilianus som en god förebild för denna definition (Hellspong, 
2004, s 47).

1.1.3 Retoriken som föreläsningsförberedelse

Retoriken som konstart har regler för en praktisk arbetsgång när det gäller förberedelserna för 
ett tal eller en föreläsning (Hellspong, 2004, s 55). Arbetsgången för att uforma ett tal 
innehåller följande delar:
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 Intelléctio handlar om att jag som föreläsare skapar mig en förståelse kring uppgiften. 
Vad har jag för syfte med mitt tal? Vilka ska jag föreläsa för? Vilken är min relation 
till åhörarna? Var ska föreläsningen hållas och vid vilken tidpunkt? Hur ser lokalen 
ut?

 Invéntio innebär att tänka ut vad föreläsningen ska innehålla och hur jag vill 
strukturera innehållet. Att finna material till tal var en av den klassiska retorikens 
viktigaste uppgifter. Topikläran, det vill säga, metoder att hitta frågor, påståenden, 
ordspråk, citat eller liknande som kan belysa det jag vill säga med mitt tal, är en 
central del inom retoriken. 

 Disposítio betyder att ordna det material jag har för min föreläsning. Vad ska jag ta 
upp först och hur ska jag gå vidare? Hur ska delarna följa på varandra? 
Retorikprofessorn Anders Sigrell (2011, s 62) menar att en god disposition innehåller 
en inledning med en bakgrund till ämnet, en huvuddel med tes/budskap och 
argument/motargument och slutligen en avslutning. En bra inledning handlar om att 
involvera åhörarna och en bra avslutning ska vara kort och ska markera på ett tydligt 
och medvetet sätt att föreläsningen verkligen är slut (Hedin, 2003).

 Elocútio handlar om hur jag ska använda språket i mitt tal. Ska det vara högtidligt, 
formellt eller informellt? Vilka stilfigurer ska jag använda?

 Memoria är hur jag gör för att lära in talet så att jag kan framföra det fritt. Det kan 
dock i föreläsningssammanhang vara bra att ha ett manus att falla tillbaka på (Fällman,
2011).

 Pronuntiátio är slutligen att framföra talet. Hur ska jag använda rösten? Vilken gestik 
ska jag använda och när, för att understryka och poängtera?

1.1.4 Mottagarna

Inom retoriken finns ett begrepp som heter Persuasio, vilket betyder konsten att övertyga. Att 
övertyga kan även ses som retorikens mål (Hellspong, 2004, s 44). För att göra det måste jag 
använda mitt ethos, pathos och logos och samtidigt även vara medveten om mina lyssnare och
försöka sätta mig in i deras situation. Vad finns det för psykologiska faktorer som avgör om 
de väljer att ta in mitt budskap eller inte? Här kan man dra paralleller till John Hattie (2012, s 
34) som menar att en lärare bör utveckla en förmåga att se med elevernas ögon. I en analys av
mottagarna kan det även vara bra att reflektera över hur man tilltalar andra. Tilltalar jag tjejer 
och killar på samma sätt eller inte (Retorik, 2011)?
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1.2 Syfte

Syftet med projektet är att jag ska undersöka hur tankar och idéer från retoriken kan användas 
för att utveckla konstnärligheten i att arbeta som lärare eller föreläsare i helklass på gymnasie-
eller folkhögskolenivå.

1.2.1  Val och avgränsning 

Från början var min projektidé att studera hur stor påverkan jag som lärare, har på de elever 
jag föreläser för (Hattie, 2012, s 38). Mitt syfte var också att söka återkoppling från elever jag 
föreläst för och göra uppföljande intervjuer med dem kring hur min föreläsning hade påverkat
eller inte påverkat deras tankar och beteende kring övande. Jag insåg dock att det skulle bli 
svårt att studera min lärarpåverkan utifrån endast en föreläsning. När min handledare nämnde 
retoriken som konstart började jag studera detta område. Detta resulterade i att mitt fokus för 
projketet ändrades till hur jag kan arbeta med retorik för att bli en bättre föreläsare. På så sätt 
vill jag kunna skapa goda förutsättningar för att mina elever ska känna engagemang för mitt 
ämne och därigenom ha lättare för lärande.
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2 Metod

Projektet genomfördes genom att jag höll en föreläsning i en klass på musiklinjen på en 
folkhögskola. Föreläsningen videofilmades och analyserades utifrån retorikens grundläggande
begrepp ethos, pathos och logos samt docere, movere, delectare. Därefter omarbetades 
föreläsningen utifrån retorikens arbetsgång för utformandet av ett tal. Den omarbetade 
föreläsningen genomfördes vid två tillfällen och filmades och analyserades utifrån samma 
parametrar.     

2.1 Tidsplan

Min projektidé var färdig i juni 2013 och under sommaren arbetade jag med att samla 
material kring ämnet övning inför den föreläsning jag skulle hålla. Min avsikt var att studera 
och förbättra mitt föreläsande. Under början av hösten kom mitt fokus att riktas mot retoriken 
och under september och oktober satte jag mig in i litteratur kring denna konstart för att kunna
analysera mitt föreläsande utifrån retorikens principer och på så vis se vad jag redan gör och 
vad jag kan utveckla med ökade kunskaper kring området. Föreläsningarna genomfördes 
under november och december.

Se Bilaga 1 för Synopsis med tidsplan och Work Breakdown structure.

2.2 Dokumentation

Föreläsningen dokumenterades genom videoinspelning och genom att jag gjorde skriftliga 
reflektioner direkt efter föreläsningen.

2.3 Riskanalys

För att projektet skulle kunna genomföras som planerat, krävdes att jag, på minst två 
gymnasieskolor eller folkhögskolor skulle få möjligheten att komma och hålla den tänkta 
lektionen. God framförhållning och flera olika tillfrågade skolor kunde minska risken för att 
projektet inte genomförs i tid. 
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Risker fanns även för problem med tekniken i inspelning av lektioner.

Det visade sig vara svårt att få möjligheten att hålla en föreläsning på de gymnasieskolor jag 
kontaktade, trots att de verkade väldigt intresserade då jag först kontaktade dem under början 
av augusti. Jag vände mig då till ett antal folkhögskolor då jag tänkte att de inte är styrda av 
läroplaner och mål som gymnasieskolorna är. En folkhögskola hörde av sig snabbt efter min 
första kontakt och jag fick komma dit och hålla en första föreläsning. Därefter var det svårt att
få kontakt med ytterligare skolor. När jag väl fick tag på någon kontaktperson fick jag svaret 
att de var intresserade och att de skulle höra av sig, något jag fick vänta många veckor på och 
sedan ta kontakt själv ytterligare någon gång. När jag bräddade mitt urval av folkhögskolor 
och tog kontakt med några som ligger på lite längre avstånd från stockholm, så lyckades jag 
få ihop totalt tre skolor att föreläsa på.
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3 Resultat

3.1 Genomförande och analys av den första föreläsningen

Den planerade föreläsningen tog cirka en timme, som avsett. Föreläsningen filmades och både
ljud- och bildupptagning blev bra. Dock användes en gammal kamera med band i, som visade
sig ha plats för 45 minuters material. Detta gjorde att slutet av föreläsningen inte kom med på 
bandet. 

Det var ett tjugotal åhörare och knappt hälften av dem var aktiva och ställde frågor och kom 
med kommentarer. Ingen av åhörarna hade anteckningsblock med sig. Lokalen var stor och 
åhörarna satt på stolsrader utan bänkar.

I mina skriftliga reflektioner från direkt efter föreläsningen har jag skrivit att det kändes bra i 
det stora hela, men att jag kände att föreläsningen inte flöt så bra när jag skulle försöka knyta 
ihop de två olika modellerna för effektiv övning. Jag kände för övrigt att jag hade förberett 
mig väl men att jag inte hade planerat hur jag skulle avsluta föreläsningen. De tillfällen jag 
hade för att åhörarna skulle prata två och två om olika frågeställningar hade känts bra och 
motiverade. Jag kände att jag var trygg med ämnet och att jag gärna ville ha frågor kring 
ämnet. Jag upplevde att jag kunde svara på de frågor som ställdes. Jag reflekterade kring att 
jag kunde prata fritt, men att det skulle varit bra med ett manus med enbart stödord och en 
tydligare disposition. Jag kände att jag vände mig till alla åhörare.

Filmen studerades, från början till slut, vid två tillfällen med någon veckas mellanrum. Första 
tillfället var någon vecka efter den aktuella föreläsningen. Därefter har filmen studerats i delar
vid ett antal olika tillfällen. Jag kom fram till följande i min analys av det inspelade 
materialet:

Jag börjar föreläsningen med att stärka mitt ethos. Det gör jag genom att ge en presentation av
mig själv och mitt förhållande till ämnet. Enbart att säga att man är student på Kungliga 
Musikhögskolan kan vara ethos-stärkande framför en grupp folkhögskoleelever som läser 
musik. Att säga att jag har gjort ett långt uppehåll i spelandet kan öka deras förtroende för mig
och det jag säger, eftersom det visar att jag inte har haft en helt rak väg fram till där jag är 
idag och att jag därför inte vill framhålla mig själv. I ethos-stärkande faktorer ingår även hur 
jag själv lever upp till mitt budskap (Hellspong, 2004, s 194). Mina åhörare kan ju inte veta 
att jag övar mycket, men det faktum att jag lägger väldigt mycket tid på att öva kanske ändå 
kan bidra till att jag verkar trovärdig i mitt budskap. Mitt ethos förstärks även när jag svarar 
på de frågor och reflektioner som kommer upp. Genom att svara på ett tydligt sätt, och knyta 
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det mina åhörare säger till forskning som gjorts, visar jag att jag har kompetens inom området
för föreläsningen, vilket gör att åhörarna får ett ökat förtroende för mig.

Logos tar jag hänsyn till genom att använda ett språk som mottagarna kan relatera till. De 
ställer frågor och gör reflektioner kring vad jag har sagt, vilket kan vara ett tecken på att de 
upplever min presentation som givande. En dålig och ointressant presentation ger sällan 
frågor (Hedin, 2003) Logos behandlas även genom att jag använder förnuftsmässiga argument
i föreläsningen då jag kopplar det jag säger till aktuell forskning inom musikalisk övning, 
vilket också är exempel på att jag använder mig av docere, att lära (ut). För att förtydliga 
använder jag mig av att dra paralleller till situationer som kan illustrera det jag vill få fram. 
Exempel på detta är när jag pratar om en psykologisk modell om människans konservativa 
anpassningssystem och drar en parallell till något jag fick lära mig på min utbildning till 
hundinstruktör. 

Bara för att valpen kan ”sitt” i köket så är det inte säkert att den förstår vad jag menar om jag säger 
”sitt”i vardagsrummet... och det är lite så vi måste hantera oss själva när vi övar. Som hundar.

Detta uttalande hade även en pathosstärkande effekt på två olika sätt, och kan även 
kopplas till delectare. Dels fick det mottagarna att skratta till, vilket visar att det väcktes 
en känsla inom dem och dels märker man att jag blir mer engagerad när jag berättar om 
detta. Mitt röstläge blir klarare och tydligare och min gestik hjälper till i illustrationen 
genom att jag låtsas ha en hund framför mig som jag visar kommandot ”sitt” för. 

På det ställe där jag tyckte att jag tappade energi blir mitt röstläge lite dovare och flödet 
i talet blir trögare. I det sammanhanget pratar jag nästan enbart om förnuftsargument, 
docere. Jag upplevde själv att varken movere eller delectare är särskilt framträdande där
och att jag inte har ett lika starkt engagemang. En reflektion utifrån detta är att jag 
kanske skulle ha behövt stryka lite av faktaförmedlandet och lagt till något mer som 
skulle kunna påverka movere och delectare eller pathos, på dessa ställen. Kanske är det 
möjligt att mitt ethos även blir påverkat där, genom att mina åhörare tycker att det jag 
säger blir lite tråkigt och att det påverkar deras syn på och förtroende för mig. 

Något jag reflekterar över är vad jag egentligen har för budskap med min föreläsning. 
Vad har jag för tes? Är min avsikt att föredraget ska vara informerande om olika 
faktorer som har med övning att göra eller vill jag ge ett budskap om hur man kan öva 
så effektivt som möjligt? Försöker jag övertyga mina åhörare om någonting? Eller vill 
jag bara få dem att reflektera över övningen som ämne. Vad kommer mina åhörare ihåg 
när de tänker tillbaka på mitt föredrag? Detta är något jag tar hänsyn till i förbättrandet 
av min föreläsning.

När jag tittade på filmen upplevde jag att mitt tal är tydligt och röstläget behagligt även 
om det är ljust och även om jag avslutar vissa meningar med att prata snabbt och lite 
tyst. Jag återkopplar till mina åhörares kommentarer när jag senare tar upp sådant som 
kan anknyta till det. I min analys tycker jag att det verkar som att jag tappar energi på 
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det stället där jag reflekterat skriftligt om att jag inte tyckte att det flöt. Jag stakar mig 
och tappar flödet i språket. Jag upplever dock inte att jag använder utfyllnadsord såsom 
”öh” eller ”liksom” i någon större utsträckning. 

När jag analyserade mig själv på filmen kan jag inte riktigt se hur jag tittade på 
åhörarna, om jag inkluderade alla med min blick. Jag märker i min analys att där jag 
hade planerat vilka exempel jag skulle använda för att illustrera det jag skulle säga blir 
min röst engagerad och även mitt kroppsspråk. Då talar jag även tydligare.

3.2 Förberedelser för ett förbättrat tal.

Efter analysen redigerade jag föreläsningen.

 Intellectio. Nästa föreläsning kommer, även den att hållas på en folkhögskola. Precis 
som första gången, vet jag inte så mycket om vare sig ålder eller bakgrund eller 
inriktning hos de som lyssnar. Dock vet jag ju att en folkhögskola är en typ av 
utbildning man oftast söker efter att man gått gymnasium. Alltså bör åhörarna vara 
över 19 år. Under denna punkt ingår även att reflektera över vilket syfte jag har med 
min föreläsning. I det här fallet är mitt syfte och min huvudtanke att få dem att 
reflektera över sin egen övning och ge dem verktyg för att börja öva effektivt. Min 
förförståelse är att övning kan upplevas som något svårt och jobbigt, vilket har 
framkommit i intervjuer jag har gjort med gymnasieungdomar. Detta kan utgöra ett 
hinder för åhörarnas mottaglighet för det jag vill säga. Aristoteles ansåg att en talare 
bör vara medveten om och lyhörd för åhörarnas känslor så att han kan arbeta med sina 
åhörare i stället för mot dem (Hellspong, 2004, s 85).

 Inventio. Jag har redan en god faktaplanering för min föreläsning. Jag tror inte att jag 
behöver ytterligare fakta, men däremot behöver jag uppslag för olika exempel ur 
verkliga situationer för att förtydliga den fakta jag har. Jag stryker dock vissa delar så 
att det inte blir för mycket faktarabblande.

 Dispositio. Jag ska bygga upp en bättre inledning, tes och avslutning så att mitt 
budskap blir tydligt. Säg vad du ska säga, säg det och säg vad du har sagt (Fällman, 
2011). Jag bör också lägga till motargument till min tes och besvara dessa för att bli 
ännu mer trovärdig menar Anders Sigrell (Retorik, 2012b). Vad kan finnas för 
motargument till effektiv övning?

 Elocutio. Då målgruppen är liknande även i nästa föreläsning behåller jag samma typ 
av tilltal. Jag vill ha ett öppet och något informellt tilltal så att mina åhörare känner att 
de kan identifiera sig med det jag säger.
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 Memoria. I den första föreläsningen hade jag skrivit ut all text jag använde i min 
planering. Jag kunde dock prata fritt utifrån det. Jag använde stödord som jag skrev på
whiteboarden och pratade kring dessa. Jag hade innan föreläsningen övat framför 
spegeln. I nästa föreläsning använder jag manus med stödord, men förhoppningsvis 
kunna prata fritt utan att behöva titta i manus. Även denna gång förbereder jag mig 
framför spegeln då det, trots att det kändes väldigt fånigt, var till stor hjälp genom den 
trygghet jag kunde känna inför åhörarna.

 Pronuntiatio och actio. Jag ska överväga om jag kan klara mig utan hjälpmedel. Det 
känns inte riktigt bra att behöva vända ryggen åt åhörarna när man skriver på tavlan. 
Jag kommer att tänka mer på min hållning och mina gester och kommer även att ha 
övat detta framför spegeln innan.

3.3 Genomförande och analys av den andra föreläsningen

Efter revideringen fanns en tydligare tes och ett tydligare budskap i föreläsningen. Detta 
inledde jag med och upprepade sedan under föreläsningen och i en sammanfattning av vad jag
hade pratat om. Jag kortade ner materialet något så att jag kunde dröja kvar längre vid varje 
del i stället för att rabbla ytliga fakta.

Lokalen var ett klassrum med bänkar uppställda som ett U. Jag har upplevelsen av att 
klassrummet var relativt litet men dock inte trångt. Eleverna satt och antecknade för fullt, 
vilket jag då insåg att ingen hade gjort under min första föreläsning. Jag gjorde reflektionen 
att antecknandet gjorde att det kändes som att jag inte fick lika god kontakt med dessa elever 
som med de föregående. Jag fick många frågor, framför allt i slutet av föreläsningen.

Mina reflektioner direkt efter föreläsningen var att det kändes bra. Jag upplevde det som att 
jag verkligen var väl förberedd och att det var ett bra flyt i föreläsningen. Dock gjorde jag en 
reflektion om att jag gjorde något som någon av mina lärare ha sagt är bra att undvika när 
man ska avsluta en lektion eller en föreläsning. Det handlade om hur jag avslutade. När jag 
hade avslutat och tackat för mig började elevernas lärare prata och då kom jag på att jag ville 
fylla på mer och började prata igen. Detta är något jag själv reflekterat över som en sak jag 
inte gillar och som vissa lärare gör. Följden kan bli att läraren tappar sina åhörare, för att de 
redan har slutat lyssna. I den sista föreläsningen avslutade jag bara kort utan att förbereda dem
på att jag var på väg att avsluta.

När jag tittade på filmen direkt efter, så kände jag mig relativt nöjd. Jag noterade att jag talar 
lugnt och att jag är tydlig. Jag gestikulerar en del med händerna för att förstärka det jag säger, 
men för övrigt står jag ganska stilla. Vid en senare analys tyckte jag att jag nog riskerar att 
upplevas som tråkig. Det har återigen med pathos att göra. Jag upplevde själv att både logos 
och ethos fanns representerade genom att jag använde ett språk som jag upplever att en 
folkhögskoleelev ska kunna ta till sig och jag tror att jag uppfattades som trovärdig. 
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3.4 Genomförande och analys av den tredje föreläsningen

Den tredje föreläsningen var förlagd till en ort ca 10 mil från stockholm, och då jag skulle 
börja föreläsningen strax efter klockan åtta på morgonen så var jag tvungen att stiga upp 
tidigt. Detta, i kombination med att det hade gått några veckor mellan föreläsning nummer två
och tre, gjorde att jag hade en hel del tvivel kring huruvida jag skulle kunna leverera en bra, 
intressant och inspirerande föreläsning.

Åhörarna var även här ett tjugotal, och lokalen var ett långsmalt klassrum där eleverna satt i 
bänkrader. Detta gjorde att det kändes som att det var långt mellan mig och de personerna 
som satt längst bak i klassrummet. Jag märkte att de som satt längst bak hade svårt att höra 
mig bra.

När föreläsningen började kändes det bra. Jag upplevde att jag kände mig bekväm i 
situationen. Jag kunde prata fritt och jag fick eleverna delaktiga i samtal. 

Mina reflektioner efteråt handlade om att jag var nöjd. Jag hade dock fått en fråga efter att jag 
hade avslutat. Det gjorde att situationen blev snarlik den i den andra föreläsningen, när jag 
fortsatte prata efter att jag hade avslutat.

Efter den sista föreläsningen fick jag även återkoppling från en annan person. En person som 
känner mig väl var där och lyssnade. Han upplevde att jag pratade väldigt akademiskt, det vill
säga, att jag inte sa att ”så här är det” utan mer ”en förklaringsmodell är”. Han tyckte att jag 
nog, i det här sammanhanget, skulle ha varit lite mer övertygad själv om att ”så här är det”. 
Jag tolkar detta som att det kanske skulle behövas lite mer pathos eller delectare eller movere,
det vill säga lite mer känsla och passion hos mig för det jag förmedlar för att visa min egen 
ståndpunkt i frågan.

En annan sak han reflekterade över var att jag kanske borde upplyst åhörarna om att jag skulle
prata om sådant som många av dem redan visste. Med andra ord, förklarat att mitt syfte var att
få dem att reflektera mer över sådant de kanske tar för givet snarare än att ge dem nya 
kunskaper. Detta, menade han, skulle vara för att minska risken att folk irriterar sig på att jag 
säger saker som de faktiskt redan vet. Detta skulle kunna ingå i logos det vill säga att jag 
använder ett språk som gör att mitt budskap går fram.

Analysen av filmen gav inte direkt någon ny information för mig. Jag använder det röstläge 
jag har gjort tidigare och gestikulerade på liknande sätt. I en senare analys gjorde jag dock 
återigen reflektionen att jag kanske kan uppfattas som saklig men lite tråkig.
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4 Diskussion

Jag tycker att retorikens idéer har varit bra att tänka kring när jag planerat föreläsningarna och
när jag har arbetat med att utveckla mig som föreläsare. Jag har fått god respons i de klasser 
jag har varit i, och jag hoppas att åhörarna har fått med sig någonting. Jag har känt mig trygg i
min roll som föreläsare, speciellt under de två sista föreläsningarna. Tryggheten har bottnat i 
att jag har goda kunskaper kring ämnet jag föreläst om men också att jag har känt mig väl 
förberedd. Retorikens olika förberedelsesteg har varit till god hjälp i detta, men även 
kunskaperna jag fått om ethos, pathos, logos och docere, movere, delectare. Det har blivit 
tydligt för mig vad som kännetecknar ett bra tal eller en bra föreläsning och vad som 
kännetecknar en god föreläsare och jag kan medvetet försöka använda dessa faktorer. Jag tror 
att det är nödvändigt att lärare kan visa ett engagemang som gör att elever tycker att det man 
pratar om är viktigt. (Sigrell, 2011, s 25). Jag skulle bli en bättre föreläsare om jag kunde visa 
lite mer engagemang och passion för det jag berättar om. Lite som när man ska förmedla ett 
musikstycke: Det räcker inte att spela rätt toner, utan man måste ge av sig själv också. 

Videodokumentationen har varit ett bra sätt att analysera och utvärdera mitt eget beteende i en
föreläsningssituation och se hur jag använder mig av retorikens idéer, spontant och medvetet. 
Något jag tolkar som ett tecken på att jag börjar landa i min roll som lärare eller föreläsare är 
att jag faktiskt inte har sett någonting på filmerna som jag varit direkt omedveten om. På de 
ställen där jag gör sådant jag tycker är mindre bra, så har jag känt detta redan under 
föreläsningen. Utmaningen i det kommande arbetslivet är att fortsätta lägga märke till 
känslorna av att det inte kändes riktigt bra och ta tid att analysera detta. På så sätt undviks 
risken att fastna i vanans makt och göra sådant som är ”tillräckligt bra” i stället för bra 
(Åberg, 2011, s 25).  

Första gången jag analyserade filmerna kände jag mig nöjd, men när jag senare analyserat 
dem så känner jag mig inte lika nöjd längre och jag upplever att jag är lite tråkig. Det tycker 
jag är en ganska intressant iakttagelse. Jag tror att det delvis beror på att mina krav på mig 
själv har höjts efter att jag känt att jag faktiskt klarar av att ha en föreläsning utan att göra bort
mig, och då fäster jag blicken på nästa steg. Liknande känslor har jag upplevt när jag spelar i 
vissa sammanhang, exempelvis på en gudstjänst. Första gången var jag nöjd bara av att ha 
tagit mig igenom det utan att göra bort mig, men efter några gånger kunde jag vara missnöjd 
trots att jag spelat rätt och varit relativt avspänd, men kanske inte gjort tillräckligt 
konstnärliga preludier. 

Jag funderar över hur jag ska hantera min reflektion om att jag kanske riskerar att uppfattas 
som tråkig. För att stärka mitt ethos måste jag ju vara trovärdig, och jag anser att jag måste 
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hitta mitt eget sätt att vara som föreläsare för att vara just trovärdig. Enligt min egen 
uppfattning är jag ingen karismatisk och färgstark person som älskar att stå i centrum och dela
med mig av mina känslor till höger och vänster. Jag kan nog uppfattas som ganska reserverad 
ibland. Kanske kan det handla om ett slags försvar. Om jag står inför en grupp människor och 
har en stark åsikt eller starka känslor kring någonting, så kanske jag riskerar att behöva 
försvara min ståndpunkt på ett sätt som jag inte behöver om jag uttrycker mig mer neutralt. 
Men om det är så att jag helt enkelt är lite tråkig som person, så kanske jag inte blir riktigt 
trovärdig om jag försöker göra om mig själv till någonting jag inte är. Kanske är det då bättre 
att försöka hitta sätt som stämmer bättre överens med min personlighet för att förmedla ett 
budskap än att försöka göra om mig. 

För att konst ska uppstå måste konstnären stå tillbaka, han måste försvinna. [Nachmanovitch, 
2010, s 56]

Citatet ovan handlar om att konstnären inte får stå i vägen för konsten. Eller föreläsaren för 
budskapet. Det kan vara så att det bästa för budskapet är att analysera sig själv och sitt 
beteende lagom mycket. Det är ju viktigt med en sund självrannsakan, men om jag fokuserar 
för mycket på mig själv kanske min självrannsakan riskerar att bli självupptagenhet och 
påverkar negativt på konsten att föreläsa.

När det gäller retoriken i klassrummet, så anser jag att dess tankar kan göra mycket för 
planering och genomförande av goda föreläsningar eller lektioner. Dock tar retoriken inte 
riktigt hänsyn till den konkreta tvåvägskommunikation som behövs i en lärandesituation 
eftersom retoriken mer är ute efter att påverka. Arbetet som musiklärare kommer kanske 
oftare kräva andra undervisningsformer än föreläsande, och det kommer fortfarande vara en 
utmaning att hitta sätt att arbeta som fungerar i skolans krävande miljö (Lilliestam, 2006, s 
82). 

Jag valde att göra tre relativt lika föreläsningar. Jag hade kunnat lägga till ett 
experimenterande i min övning till föreläsare och välja att göra tre helt olika föreläsningar 
(Nachmanovitch, 2010, s 70). Det hade varit en utmaning att komma på helt olika 
tillvägagångssätt för att kanske känna vilket tillvägagångssätt som tilltalade mig mest, och 
vilket som mest kändes som en del av min personlighet, ett stärkande av mitt ethos. Den 
tanken kom dock när projektet var slut och jag var i färd med att sammanställa rapporten.

Slutligen vill jag säga att det här projektet har gjort att jag känner mig tryggare i min roll som 
lärare. Jag reflekterar kring vad jag gör och vill fortsätta reflektera kring det under mitt 
yrkesverksamma liv.
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Bilaga 1

Synopsis

Föreläsningar om ämnet övning med uppföljning av elevernas upplevelser 
av förändring i sitt eget övande till följd av föreläsningen. 

Om jag vill lyckas föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är 
och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag i och för sig förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå 
det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig. Och 
egentligen vill bli beundrad av den andra i stället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Denna dikt av Sören Kirkegaard beskriver hur jag vill vara som lärare. Jag vill inte bli en bra 
lärare. Jag vill bli en expertlärare (Hattie, 2012). Med begreppet menas en lärare som inte bara
har stor kunskap och förståelse för ämnet de undervisar i. De vet även hur de ska förmedla 
denna kunskap och förståelse så att deras elever kan uppnå önskvärda resultat både på ytliga 
och djupgående plan. Detta gör de bland annat genom att ge effektiv återkoppling, att de 
skapar ett klimat där det är ok för alla att göra misstag, inklusive för läraren själv, och skapar 
ett klimat där lärande och lärandeprocessen får fokus. En expertlärare är även en passionerad 
lärare, en lärare som känner passion både för sitt ämne och för undervisandet och lärandet i 
sig och kan känna av vad dess elever behöver just nu. En expertlärare söker återkoppling från 
kolleger eller elever för att utvecklas som lärare och ytterligare öka sin förmåga att vägleda 
sina elever. 

I skolan idag är det ofta stora klasser och jag tycker att det känns som en stor utmaning att 
skapa ett gynnsamt klimat för lärande i stora klasser, ett klimat där eleverna känner 
engagemang, delaktighet, att det är okej att göra fel, att det är okej att ställa frågor. I mitt 
projekt vill jag därför träna mig på att skapa bra lektioner även i storklass. Då jag skriver mitt 
examensarbete om övning tänkte jag även pröva mina egna nyvunna kunskaper kring ämnet 
övning genom att föreläsa om detta. 

16



När man ska arbeta som lärare och därför stå inför en grupp människor som man vill nå med 
sitt budskap, kan det vara bra att känna till något om retorik. Retorik kan beskrivas som 
konsten att övertyga, och denna konstart har använts och studerats sedan antikens Grekland 
(Hellspong, 2004). Jag kände mig från början tveksam till att använda kunskaper om retorik i 
detta sammanhang. Som lärare vill jag känna att jag inte övertygar elever om någonting jag 
själv tror på så att de bara okritiskt anammar det jag säger. Jag vill snarare stötta deras egen 
drivkraft och ge dem hjälpmedel för att testa om det jag säger fungerar på dem. Anders Sigrell
(2011), professor i retorik vid Lunds universitet, menar dock att man som lärare visst vill 
övertyga sina elever. Han säger att om man inte övertygar sina elever kan man heller inte få 
fullt och helhjärtat stöd av dem. När jag läser det tänker jag att hur ska god inlärning då kunna
ske om man inte får eleverna med sig? Sigrell (2011) ser retoriken som ett ämne som handlar 
om kommunikation, och jag vill ju kommunicera med mina nuvarande och framtida elever.

Syfte
Syftet med projektet är att jag ska utveckla min konstnärlighet som lärare/föreläsare i helklass
på gymnasienivå/folkhögskolenivå, göra egna iakttagelser kring min undervisning och min 
retoriska förmåga och hur dessa kan förbättras samt söka feedback på min undervisning från 
studiekamrater. Uppföljande, delvis strukturerade intervjuer, ska hållas med elever som 
deltagit i undervisningen om deras upplevelse av förändring i sitt eget beteende eller 
förhållningssätt till följd av min undervisning. 

Metod
Projektet kommer att genomföras i en klass på två till tre olika gymnasieskolors estetiska 
program alternativt musiklinjer på folkhögskolor. En lektion i ämnet övning kommer att 
hållas i var och en av de olika klasserna. Lektionerna planeras utifrån Hatties (2012) tankar 
om lektionsinnehåll och om att förmedla metoder för självlärande. Efter lektionerna 
reflekterar jag skriftligt över mina upplevelser av dem. Lektionerna kommer att filmas. 
Filmerna kommer sedan att studeras av mig och någon av mina studiekamrater för att jag ska 
medvetandegöra mitt eget undervisande och kunna förbättra det. 

Några veckor efter min lektion ska jag ha uppföljande, delvis strukturerade kvalitativa 
intervjuer, med elever som deltagit i min undervisning. Intervjuerna ska handla om elevernas 
upplevelser av eventuell förändring i sitt eget övande eller förhållningssätt till sitt eget 
övande, detta för att studera vilka eventuella effekter detta enda lektionstillfälle hade. 
Intervjuerna spelas in, transskriberas och tolkas.

Riskanalys
För att projektet ska kunna genomföras krävs att jag, på minst två gymnasieskolor eller 
folkhögskolor kan få möjligheten att komma och hålla den tänkta lektionen och även de 
uppföljande kvalitativa intervjuerna med elever. God framförhållning och flera olika 
tillfrågade skolor kan minska risken för att projektet inte genomförs i tid. 
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Risker finns även för problem med tekniken i inspelning av lektioner samt intervjuer. Det 
finns även en risk för att de personer jag intervjuar inte är riktigt sanningsenliga utan säger det
som de tror att jag vill höra, och även att de möjligtvis upplever ett större resultat än andra av 
min föreläsning enbart på grund av att de vet att jag kommer att intervjua dem om övande 
några veckor efter föreläsningen.

Mål och förväntat resultat
Målet med projektet är att jag ska utveckla konstnärligheten i min roll som föreläsare/lärare i 
helklass, och kunna möta elever på ett sätt som gör att ett lärande kan ske, även då jag 
föreläser för elever som jag inte har någon tidigare relation till. Konstnärligheten i mitt 
föreläsande kommer jag att bedöma utifrån retorikens olika aspekter. Målet är också att jag 
ska lära mig att ge mig själv bra återkoppling på det jag gör samt att söka återkoppling från 
andra så att jag kan fortsätta utvecklas som lärare. Jag vill även fördjupa min förståelse kring 
lärande, lärarpåverkan, kommunikation och retorik, genom litteraturstudier kopplat till mina 
iakttagelser.

Jag tror att det här projektet kan ha betydelse för mitt framtida arbete som lärare på så sätt att 
jag blir mer medveten om mitt beteende när jag står framför en större samling vuxna eller 
nästan vuxna individer och genomföra en lektion med ett innehåll som jag själv har valt och 
planerat för. Jag har hållit en del föredrag och lett en del studiecirklar innan jag började 
utbilda mig till lärare. Det har alltid varit förknippat med stor anspänning och jag har 
egentligen aldrig tyckt att det har känts riktigt bekvämt att stå inför en grupp under en eller ett
par timmar. Nu var det dessutom så länge sedan att det känns som att jag har kommit bort från
det helt. I de vfu-kurser vi har haft, så har jag ofta bara haft olika moment, såsom att lära ut en
viss sång eller vissa gitarrackord. Den vfu-period när jag var på gymnasiet handlade det mest 
om enskild instrumentalundervisning, ett sammanhang som jag känner mig bekväm i eftersom
det är mycket lättare att individanpassa en lektion när man bara har en elev. De gånger jag har
stått inför en stor grupp på gymnasienivå har det handlat om att dirigera symfoniorkester, 
vilket är ett sammanhang med en bestämd form. 

Jag tror att jag kommer att stå framför många olika typer av grupper i mitt framtida yrke. Då 
jag även utbildar mig till kyrkomusiker kommer körledning att ingå som en betydande del av 
mitt framtida yrkesliv. För mig känns det viktigt att vara en bra och trovärdig ledare oavsett 
vilken typ av grupp man står framför. 
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Work Breakdown Structure
Nedan följer en WBS för mitt arbete. En WBS anger vilka moment som ingår i projektet och 
hur stor del av den totala tiden de gör anspråk på. En WBS säger dock ingenting om tidsplan 
eller vad som ska göras när (Matchware, 2013).
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Projekt att utveckla konstnärligheten i min roll som lärare/föreläsare i helklass

400 h (100%)

Förberedelse för föreläsning Genomförande av föreläsning Efterarbete efter föreläsning Övrigt

188 h (47%) 4 h (1%) 172 h (43%) 36 h (9 %)

Materialsökning 12 h (3%) Skriftliga reflektioner direkt efter föreläsning4 h (1%) Skriva Synopsis 8 h (2%)

Studie och internalisering av material om övning 80 h (20%) Studie och analys av inspelad föreläsning 20 h (5 %) Göra en WBS 8 h (2%)

Skriva presentationsbrev till skolor 4 h (1%) Skriva projektrapport 140 h (35%) Grupphandledningar 8 h (2%)

Kontakt med skolor, bokning 8 h (2%) Förberedelse för ventilering 8 h (2%) Litteraturseminarier 4 h (1%)

Revidering av föreläsning efter utförande 8 h (2%) Intervjuer med föreläsningsdeltagare 8 h (2%) Ventilering 8 h (2%)

Inläsning mtrl retorik och kommunikation 20 h (5%) Transskribering av intervjuer 20 h (5 %)

Inläsning mtrl lärarpåverkan 16 h (4 %) Tolkning av intervjuer 12 h (3 %)
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Tidsplan 2013

 

2013.09.15 Föreläsning detaljplanerad

2013.09.23   Synopsis klar

2013.10.01 Projektrapport påbörjad

2013.10.15  Alla föreläsningar genomförda

2013.10.31  Alla intervjuer genomförda. Alla analyser av filminspelningarna gjorda.

2013.11.18 Projektrapporten klar och mailad till handledningsgruppen
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