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Sammanfattning  
 
Kunskaper i retorik ses som en viktig resurs i dagens samhälle och i och med att de nya ämnesplanerna togs 

i bruk hösten 2011 fördes begreppet ”den retoriska arbetsprocessen” in i kurserna i svenska på gymnasiet. 

Eleverna ska numera kunna använda denna process som stöd vid skriftlig och muntlig framställning. Det är 

mot denna bakgrund som syftet med denna uppsats är att utreda vad som menas med den retoriska 

arbetsprocessen och hur denna process utnyttjas i skolans undervisning. Olika teoretikers syn på området 

behandlas i uppsatsens inledande del och processens delar intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och 

actio/pronuntiatio beskrivs och problematiseras. Utifrån forskning undersöks även hur den retoriska 

arbetsprocessen utnyttjas i skolans undervisning med hjälp av både svenska och utländska forskares 

exempel på övningar och aktiviteter. Det visar sig att kunskaper i den retoriska arbetsprocessen inte bara är 

ett verktyg för att bygga upp funktionella texter utan även för att analysera och på så sätt se hur andra texter 

är uppbyggda och hur de påverkar oss. 
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1 Inledning 

Hur kommer det sig att denna uppsats har titeln Den retoriska arbetsprocessen – I ett 

teoretiskt och i ett didaktiskt perspektiv? Orsaken till ämnesvalet står att finna i mitt eget 

intresse för retorik och muntlighet, vilket i sin tur kommer av att jag själv som elev i den 

svenska skolan emellanåt upplevt muntliga anföranden som en på många sätt krävande 

uppgift. Denna erfarenhet har fört med sig insikten om vikten av att läraren har kunskap inom 

området och föranlett uppsatsens inriktning. Som lärarstudent är min förhoppning att denna 

uppsats ska bringa klarhet i den retoriska arbetsprocessen, för mig själv, men också för andra 

blivande och verksamma lärare i svenska och andra intresserade. 

1.1 Bakgrund 

Ämnesvalets relevans och aktualitet ligger framför allt i det faktum att den retoriska 

arbetsprocessen skrivits in i de nya ämnesplanerna för svenska i gymnasieskolan och i 

intresset för retorik i samhället i stort.  

Den senaste utbildningsreformen ledde hösten 2011 till en rad förändringar i den svenska 

skolan; bland annat infördes ett nytt betygssystem och den nya gymnasieskolan fick en ny 

läroplan samtidigt som de tidigare kursplanerna ersattes av nya ämnesplaner. För denna 

uppsats är ämnesplanerna i svenska av särskilt intresse. Vad är det då som är nytt i de nya 

ämnesplanerna? Vid en jämförelse med de gamla kursplanerna (Skolverket, 2000) är det mest 

uppenbara vad det gäller retorik att uttrycket ”den retoriska arbetsprocessen” numera finns 

med i ämnesplanen för svenska. En annan tydlig inriktning mot retorik är att det nu, förutom 

kurserna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3, även finns valbara, renodlade kurser i 

litteratur, skrivande och retorik. 

Vid en närmare titt på i vilka sammanhang det skrivs om den retoriska arbetsprocessen i 

ämnesplanen framkommer att man under rubriken ”Ämnets syfte”, som gäller för ämnet 

svenska som helhet, finner nio punkter som undervisningen i svenska ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla. En av dessa lyder: ”Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, 

dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig 

framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.” 

(Skolverket, 2011). Här märks tydligt en föreställning om att den retoriska arbetsprocessen 

omfattar såväl muntlig som skriftlig framställning. För att förtydliga hur begreppet ”den 

retoriska arbetsprocessen” ska tolkas kan man i Skolverkets (2011) kommentarer till 
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ämnesplanen läsa att begreppet står i nära relation till processkrivande. En kort beskrivning av 

processens sex ingående delar – intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio – 

följer sedan.  

Det är också intressant att titta på hur den retoriska arbetsprocessen framställs i det centrala 

innehåll som hör till de olika kurserna och vilka kunskapskrav eleverna ska uppnå. I 

ämnesplanen för Svenska 1 finns följande punkt under rubriken ”Centralt innehåll”: 

”Grunderna i den retoriska arbetsprocessen” (Skolverket, 2011). I kommentarerna till 

ämnesplanen betonar Skolverket (2011) ”Att behärska grunderna i den retoriska 

arbetsprocessen handlar inte främst om att kunna redogöra för den retoriska arbetsprocessens 

olika delar, utan att kunna tillämpa den som stöd i sitt arbete med texter och muntlig 

framställning.” Ett kunskapskrav för betyget E som kan relateras till detta är att elevens språk 

vid muntlig och skriftlig framställning till viss del är anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation (Skolverket, 2011). 

Progressionen mellan kurserna blir tydlig då denna formulering hittas under det centrala 

innehållet i kursen Svenska 3: ”Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den 

retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys.” 

(Skolverket, 2011). Vad denna fördjupade tillämpning innebär blir tydligt om man tittar på 

kunskapskraven för betyget E i Svenska 3. Eleven ska då vid muntliga framställningar kunna 

anpassa språk, stil och disposition till syfte, mottagare och kommunikationssituation. 

Dessutom ska eleven, med viss säkerhet, kunna använda sig av retoriska verkningsmedel 

(Skolverket, 2011).  

Eleverna ska alltså kunna använda sig av den retoriska arbetsprocessen, men hur ska det gå 

till? Siv Strömquist (1998:7) menar att en förutsättning för att eleverna ska kunna göra detta 

är att de har lärare som bygger sin undervisning på teoretiska grunder. En paradox som 

påpekas av Lennart Hellspong (2004:57) i detta sammanhang är dock att lärarstudenter som 

inte själva fått undervisning i retorik står utan teoretiska modeller och praktiska metoder för 

att kunna hjälpa eleverna att införliva den retoriska arbetsprocessen i deras skrivande och 

muntliga framställningar. Detta motiverar denna uppsats relevans för läraryrket. 

Finns det någon bakomliggande orsak till att Skolverket nu valt att fokusera på retorik och 

den retoriska arbetsprocessen? Svaret kan finnas i hur vårt samhälle idag är uppbyggt. Bo 

Renberg (2006:193) visar på att det är vårt moderna samhälle som gör att vikten av retoriska 

kunskaper ökar. I dagens informationssamhälle, som skiljer sig från exempelvis industri-
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samhället, försvårar den ofantliga mängden information människans förmåga att strukturera 

sin omvärld och att finna sammanhang. För att höras genom detta informationsbrus menar 

Renberg (2006:193) att det krävs uppseendeväckande metoder och att retoriken kan hjälpa oss 

med det. Strömquist (1998:7) beskriver ytterligare en konsekvens av vårt kunskaps- och 

informationsinriktade samhälle. Vi måste nu i större utsträckning kunna kommunicera i andra 

sammahang än det rent vardagliga och skolans roll och ansvar är att förbereda eleverna, de 

framtida samhällsmedborgarna, för detta. Måhända är det här som kunskaperna i den retoriska 

arbetsprocessen verkligen kommer till sin nytta. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mot denna bakgrund är mitt syfte att utreda vad begreppet den retoriska arbetsprocessen kan 

betyda och att lyfta fram exempel där denna process används i den pedagogiska praktiken. 

Dessa båda perspektiv tydliggörs med frågeställningarna: 

• Vad innefattas i begreppet den retoriska arbetsprocessen? 

• På vilket sätt kan den retoriska arbetsprocessen utnyttjas i skolans undervisning? 

1.3 Disposition 

Uppsatsens struktur har jag valt med tanke på att läsaren ska kunna följa med i texten samt för 

att kunna uppfylla mitt syfte. I det första kapitlet ges en bakgrund till ämnesvalet och syftet 

och frågeställningarna för uppsatsen preciseras. I kapitel 2 redogörs för hur jag gått tillväga 

för att skriva texten. Där beskrivs bland annat urvalet av litteratur och författare presenteras 

och kommenteras. Kapitel 3 och 4 besvarar frågeställningarna och uppfyller således även 

syftet. I kapitel 3, Ett teoretiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen, redogör jag 

inledningsvis för några olika synsätt på ordet retorik för att sedan utreda den retoriska 

arbetsprocessen. Detta görs genom en inledande beskrivning av olika teoretikers syn på vad 

den retoriska arbetsprocessen innebär och vilka faser eller delar den består av. Därefter följer 

en beskrivning och problematisering av de delar som idag vanligtvis räknas ingå i den 

retoriska arbetsprocessen. I Ett didaktiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen, 

uppsatsens fjärde kapitel, tas exempel upp på hur man kan arbeta med den retoriska 

arbetsprocessen i den pedagogiska verksamheten. Det handlar såväl om specifika övningar 

som mer generella exempel på hur den retoriska arbetsprocessen på olika sätt kan kopplas till 

undervisning i svenska. Slutligen, i kapitel 5, följer en diskussion där jag formulerar mina 

tankar kring det som tagits upp i de tidigare kapitlen.  
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2 Tillvägagångssätt och genomförande 

Då denna uppsats är en konsumtionsinriktad litteraturstudie ligger ingen egen undersökning 

eller empiri till grund för uppsatsen. Istället har jag utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar sammanställt olika forskares och teoretikers syn på den retoriska 

arbetsprocessen, både som teori och som pedagogiskt verktyg. Litteraturen som använts har 

jag fått fram genom att söka i Linköpings universitetskatalog, i databasen ERIC samt på 

Google och Google Scholar. Sökord som använts är ”retorik”, ”den retoriska 

arbetsprocessen”, ”skrivprocess” och ”talprocess” i kombination med ”undervisning”. 

Inledningsvis upplevde jag en viss svårighet med att hitta engelska sökord som specifikt hade 

med den retoriska arbetsprocessen och dess delar att göra. Det gick exempelvis inte att direkt 

översätta ”den retoriska arbetsprocessen” med ”the rhetorical process”. Istället fann jag att 

”five canons” är det engelska namnet på de delar som utgör den retoriska arbetsprocessen. 

Därför sökte jag på ”five canons”, ”rhetoric”, ”writing process”, ”composition”, ”speech”, 

”education” och ”teach” i olika kombinationer. En stor del av materialet har jag funnit genom 

att läsa referenslistorna till artiklar som visserligen på olika sätt hade med retorik att göra, 

men i och med min relativt snäva avgränsning var ambitionen att hitta litteratur som rörde den 

retoriska arbetsprocessen, som helhet eller en viss del av den. Avgränsningen har lett till att 

diskussioner kring till exempel retoriska begrepp som ethos, logos och pathos uteslutits. Trots 

att de är betydelsefulla delar av retoriken och går att koppla ihop med den retoriska 

arbetsprocessen finns det i denna uppsats inget utrymme för dessa begrepp. 

En del källor som jag uppfattat som intressanta och relevanta har jag trots mina anträngningar 

inte lyckats få tag på. Det handlar bland annat om P. A. Fritz och R. L. Weavers ”Teaching 

critical thinking skills inte the basic speaking course: A liberal arts perspective” och W. E 

Hoogestraats ”Memory: The lost canon?”. 

I sökandet efter lämpligt material visade det sig snart att mycket av litteraturen inom retorik 

består av handböcker. Detta är troligen en logisk följd av att retorik inte bara ses som något 

som kan läras ut, utan också bör läras ut. På grund av detta kommer en del av mina 

huvudkällor från förlag som Studentlitteratur och Gleerups. Däribland kan nämnas Janne 

Lindqvist Grindes Klassisk retorik i modern tid från 2008. Lindqvist Grinde är filosofie 

doktor och både forskar och undervisar i retorik. Anledningen till att hans resonemang fått så 

stort utrymme i uppsatsen är att han i sin behandling av den retoriska arbetsprocessens delar 

både hänvisar till antika källor och sätter in sina exempel i modern tid. Ofta bygger Lindqvist 

Grinde sin framställning på de idéer som formulerades av Aristoteles och eftersom det var 
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under antiken som de grundläggande teorierna kring retorik formulerades har jag sett det som 

oundvikligt att hänvisa till antika filosofer på området. Det är trots allt dessa som moderna 

och nutida forskare och teoretiker bygger sina teorier och forskningsresultat utifrån. För 

Aristoteles idéer har jag dels utgått från Lindqvist Grindes beskrivningar av dessa, dels utifrån 

den version av Aristoteles Retoriken som utgavs 2012 och är översatt och tolkad av Johanna 

Akujärvi. I den löpande texten har jag sett ett problem i att använda en referens som ”…menar 

Aristoteles (2012: 12).” Därför har jag valt att inom parentesen ange att det är en översättning 

från 2012 som avses. På samma sätt har jag gjort för att referera till Gerhardus Johannes 

Vossius Elementa rhetorica som utgavs första gången 1626, medan den utgåva jag använt 

mig av är översatt och utgiven av Stina Hansson år 2006.  

Svenska forskare och teoretiker har fått stort utrymme i min uppsats, däribland Siv 

Strömquist. Hon är språkvetare och docent i nordiska språk och forskar inom områden som 

skrivprocess och textbildning. Andra teoretikers frekventa hänvisning till hennes forskning 

har gjort att jag sett det som mycket viktigt att lyfta fram hennes tankar om den retoriska 

arbetsprocessen som teori och dess praktiska användning i denna uppsats. Hennes 

resonemang har jag hämtat dels från Talarskolan från 1998, dels från Skrivboken från 2000. I 

retoriksammanhang återkommer också en svensk retoriker så ofta att det är ofrånkomligt att 

nämna honom i en uppsats om den retoriska arbetsprocessen – Lennart Hellspong, professor 

emeritus i retorik vid Södertörns högskola. Då han har erfarenhet av undervisning i kurser 

både i teoretisk och i praktisk retorik är det kanske inte så konstigt att jag i denna uppsats 

hänvisar till honom både i kapitlet Ett teoretiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen 

och i Ett didaktiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen. Även universitetslektorn 

Cecilia Olssons Jers forskning har gett intressanta perspektiv framförallt i den didaktiska 

delen av uppsatsen. Olsson Jers är fil dr i svenska med didaktisk inriktning med fokus på 

skriftlig och muntlig framställning vid Malmö högskola. Två ytterligare svenska forskare som 

varit viktiga i mitt arbete är retorikprofessorn Anders Sigrell och Anne Palmér som är 

universitetslektor vid institutionen för nordiska språk och avledningen för forskning och 

utbildning i modern svenska vid Uppsala universitet. 

De utländska källor som använts består framför allt av artiklar som på olika sätt belyser den 

retoriska arbetsprocessens användningsområden i klassrummet. Till exempel fann jag Tom C. 

Hunleys artikel om hur poesi kan kopplas till den retoriska arbetsprocessen och Jackson B. 

Millers förslag på memoreringsövning intressanta utifrån mitt syfte. Anledningen till att jag 

valde att använda artikeln ”Discovery Through Questioning: A Plan for Teaching Rhetorical 
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Invention” från 1968 av Richard L. Larson, dåvarande Director of Composition på University 

of Hawaii, var hans förslag på hur man kan arbeta med den fas i den retoriska arbetsprocessen 

som kallas inventio. Classical Rhetoric for the Modern Student som är skriven av retorikerna 

Edward P. J. Corbett och Robert J. Connors har tillfört intressanta perspektiv i utredningen av 

den retoriska arbetsprocessen. Även om de utländska källorna ofta bygger på undervisning 

snarare i ”speaking courses” och ”composition studies” än i modersmålsundervisning, anser 

jag att de metoder och undervisningsförslag som kommer fram mycket väl kan appliceras på 

gymnasiets kurser i svenska. 
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3 Ett teoretiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen 

Detta kapitel syftar till att reda ut vad den retoriska arbetsprocessen står för och vilka delar 

den består av. Men innan dess behandlas ett avsnitt där begreppet retorik reds ut utifrån olika 

teoretikers definitioner för att skapa en teoretisk grund inför den kommande retoriska 

arbetsprocessen. 

3.1 Utredning av begreppet retorik 

Retorik är ett begrepp som definieras utifrån mer eller mindre vida perspektiv beroende på 

vem som tillfrågas. Idag är det ett tämligen välkänt begrepp, men hur lång är retorikens 

historia? Som en konst att diskutera, analysera och lära ut härstammar retoriken från 500-talet 

före vår tideräknings början i antikens Grekland (Lindqvist Grinde, 2008:38). Ett par hundra 

år senare var Aristoteles verksam. Han brukar betraktas som den mest betydelsefulla tänkaren 

inom den retoriska traditionen och därför är det också hans definition som påverkat den 

retoriska teorin mest av alla (Lindqvist Grinde, 2008:30). Aristoteles lär, enligt Johanna 

Akujärvis översättning, ha skrivit i sin skrift Retoriken (översättning, 2012:68 f.) att retorik är 

förmågan att se det övertygande i varje enskilt fall. Således är inte dess syfte i sig att vare sig 

övertyga eller övertala. Det finns ingen annan konst eller vetenskap som har den uppgiften; 

läkekonsten till exempel vill undervisa och övertyga om det som rör hälsa och sjukdom 

medan retoriken är en konst som inte är kopplad till ett visst ämnesområde utan är nyttig 

överallt. Lindqvist Grinde (2008:31) betonar att Aristoteles inte ser på retoriken som konsten 

att övertyga utan som konsten att upptäcka möjligheter och att hitta de bästa strategierna för 

att kunna övertyga. Aristoteles definition var dock inte den enda som cirkulerade under 

antiken. Lindqvist Grinde (2008:33) beskriver Quintilianus som en av romarrikets viktigaste 

retoriker, vars definition av retorik skiljer sig från Aristoteles då han menade att retoriken är 

konsten att tala väl. Denna definition berör, till skillnad från Aristoteles, endast talat språk och 

rymmer ingen uppfattning om att det är frågan om övertygande eller påverkan. 

Långt senare utkom den nederländske Gerhardus Johannes Vossius Elementa rhetorica eller 

Retorikens grunder på svenska. Den utgavs första gången 1626 och Stina Hansson skriver i 

förordet till den nyutgivna upplagan från 2006, som hon också översatt, att under 200 år (från 

mitten av 1600-talet fram till mitten av 1800-talet) var Elementa rhetorica den grundläggande 

läroboken i retorik i den svenska skolan. Därför är det av intresse att se hur retoriken 

framställdes där. Enligt Vossius (översättning, 2006:5) härstammar ordet retorik från det 

grekiska ordet ”rheo” som betyder ”jag talar (flytande)”. Vidare framkommer det i Elementa 
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rhetorica att grammatiken är det som visar hur man talar korrekt, medan retoriken lär ut hur 

man talar väl, på ett sätt som är övertänkt, rikt och konstfullt. Vossius definition av retorik 

bottnar alltså i ett etymologiskt perspektiv vilket även gäller för en modern retoriker som Bo 

Renberg. Han lyfter i boken Språkets mirakel – Om tänkande, tal och skrift fram att ordet 

retorik kommer från grekiskans ”rhetorike” i betydelsen talekonst (Renberg, 2006:45).  

Både Vossius och Renberg, liksom Quintilianus, fokuserar således på retorikens närhet till 

muntliga aktiviteter snarare än till skriftliga medan Aristoteles definition inte säger någonting 

om det rör sig om muntlig eller skriftlig kommunikation. Denna på så sätt vida syn på retorik 

har även Lindqvist Grinde. Det märks bland annat genom formuleringar som ”Retoriken är 

studiet av hur ord och alla andra typer av symboler används för att påverka” och ”hur vi 

människor brukar olika former av språk och tecken för att få vår vilja igenom” (Lindqvist 

Grinde, 2008:25). Lindqvist Grinde sätter alltså själva påverkandet i fokus och låter inte bara 

talade och skrivna ord utan alla slags symboler och tecken som människan använder 

innefattas i retoriken. 

Siv Strömquist (1998:20) definierar visserligen, såsom Quintilianus, retorik som konsten att 

tala väl men också som konsten att övertyga, vilket anknyter till Aristoteles idéer. Utifrån 

denna bestämning drar hon slutsatsen att retorik är ”konsten att i alla situationer använda sitt 

språk på ett övertygande sätt”, eller mer allmänt uttryckt, ”konsten att skapa funktionella 

texter” (Strömquist, 1998:20). Anders Sigrell tar i sin definition fasta på retorikens funktion 

och konsekvenser. Han påpekar att retorik som konst och vetenskap handlar om att vi väljer 

språk, vilket lika mycket medför en frihet att kunna välja vad vi vill säga som ett ansvar för de 

språkval vi gör (Sigrell, 2008:54). Detta visar att retorik kan användas som ett verktyg, men 

också som ett maktmedel. 

Det blir utifrån dessa definitioner tydligt att retorik kan beröra så mycket mer än muntliga 

framställningar och tal. Det handlar om påverkande texter i en vid bemärkelse, om mänskligt 

språk och uttryckssätt som har som syfte att övertyga. 

3.2 Utredning av den retoriska arbetsprocessen och dess delar 

De olika teoretikernas, både antika och moderna, syn på retorik kan sammanfattas som att den 

är ett hjälpmedel för att kunna övertyga. Men vad innebär det att genomgå en retorisk 

arbetsprocess? Liksom hos retoriken finns ursprunget till den retoriska arbetsprocessen i det 

antika Grekland. Det var där och då som de framgångsrika talarnas bakomliggande 

arbetsprocess identifierades (Olsson Jers, 2011:120). Lindqvist Grinde (2008:59) hävdar på 
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samma sätt att de antika retorikerna utvecklade ett systematiskt sätt att se på skapandet av ett 

tal och Strömquist (1998:21) menar att arbetsprocessen konkret beskrev hur talaren skulle 

bygga upp sitt tal.  

Retoriken kan, utifrån vilken definition man väljer, både omfatta talande, skrivande och 

användandet av andra symboler. Även den retoriska arbetsprocessen omfattar mer än bara 

muntlighet. Strömquist (1998:21) är en av de som påpekar att procesens är gångbar även för 

skriftlig framställning vilket gör att den används av både talare och skribenter. Dessutom 

menar Lindqvist Grinde (2008:61) att den retoriska arbetsprocessen kan användas för att 

analysera muntliga eller tryckta texter, så länge de har som syfte att påverka.  

För att komma åt vad som ryms inom den retoriska arbetsprocessen kan man utgå från 

partesläran eller partesmodellen (läran om talets delar) som är andra benämningar på denna 

process (se t.ex. Sigrell, 2008:53). Anne Palmér (2010:83) menar att partesläran oftast 

används i modern retorik men vilka delar som ingår däri är en omtvistad fråga. Den antika 

partesmodellen innehöll oftast fem delar, skriver Jan Lindhardt (2005:56): inventio, dispositio, 

elocutio, memoria och actio/pronuntiatio, men i moderna retorikhandböcker har ofta 

intellectio tillkommit som det steg som föregår alla de andra (se t.ex. Hellspong, 2004; 

Strömquist, 1998). Anders Sigrell (2008:54) förklarar detta med att under antiken ingick 

intellectio i inventio men att den idag har fått en egen plats.  

Utöver dessa sex faser har en del moderna teoretiker har lagt till egna faser för att bättre 

motsvara den arbetsprocess som faktiskt äger rum, eller åtminstone borde äga rum. En av 

dessa är Strömquist (1998:21 f.) som efter det traditionellt sett sista steget, actio/pronuntiatio, 

har lagt till ytterligare en del som hon kallar för emendatio och beskriver det som 

bearbetningsfasen av en text som blir extra framträdande vid arbetet med skrivna texter. Även 

Hellspong och Ledin (1997:240) använder sig av emendatio på detta sätt. Sigrell (2008:83) 

lägger också han till en fas efter actio/pronuntiatio: eftertanke, eller feedbacktio på 

pseudolatin, eftersom hans uppfattning är att det ofta är ett steg som hoppas över. I 

feedbacktio reflekterar man över sin prestation och utvärderar om det blev som man hade 

tänkt och vad som kunde göras bättre. 

De latinska termerna sätter Sigrell (2008:53) inom parentes och benämner istället delarna på 

svenska som olika aktiviteter: fundera (intellectio), inventera (inventio), disponera 

(dispositio), formulera (elecutio), memorera (memoria), agera (actio). På grund av dessa ords 

kärnfullhet har jag valt att använda dem i rubriksättningen av följande sex avsnitt. 
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3.2.1 Intellectio – att fundera 

Som nämnts tidigare hade inte intellectio en egen plats i den antika partesmodellen utan var 

ofta en del av inventio. Idag har dock denna inledande fas fått större uppmärksamhet och 

enligt Hellspong (2004:55), handlar den om att skapa en förståelse för den aktuella 

kommunikationssituationen. Olsson Jers (2011:120) beskriver det som att talaren eller 

skribenten sätter sig in i den kontext hon eller han ska tala eller skriva i och förbereder sig 

genom att bekanta sig med det som rör situationen. Det handlar med andra ord, som Sigrell 

(2008:54) uttrycker det, om att göra en analys av den retoriska situationen och funderar över 

mottagare, syfte och kontext. 

Om retorik handlar om påverkan är det inte svårt att förstå att hänsyn till dem som ska bli 

påverkade, mottagarna, måste tas. Strömquist (1998:33 f.) framhåller till och med att 

mottagarna, åhörarna eller läsarna, är själva anledningen till att kommunikationssituationen 

uppkommer och att det därför är av stor vikt att man ägnar dem en tanke och funderar på vilka 

de är. Hon menar att faktorer som storleken på den tänkta målgruppen och om man vänder sig 

till en liten skara experter inom ett område eller till den breda allmänheten kommer att 

påverka textens utformning. Dessutom bör inte bara mottagarnas kunskap inom ämnet utan 

också deras attityder till ämnet, talaren och själva situationen tas i beaktande (Strömquist, 

1998:33 f.). 

Enligt Anders Sigrell (2008:54) fokuserar retoriken på människans förmåga att påverka med 

hjälp av sitt språk och således kommer det alltid finnas ett syfte med varje retorisk 

kommunikationshandling vare sig den är muntlig eller skriftlig. Sigrell (2008:54) förklarar 

vidare att syftet formuleras med utgångspunkt i hur man vill att mottagarna ska reagera, tänka 

eller känna efter att ha hört det muntliga framförandet eller läst texten, vilket visar på det nära 

förhållandet mellan mottagare och syfte.  Syftet kan vara av olika slag och Strömquist 

(1998:33) skriver att de tre övergripande syftena är att informera, att övertala eller att 

underhålla. Men inom nutida retorikteori, liksom inom den antika, ses övertygelse som ett 

centralt begrepp och bör genomsyra alla texter oavsett syfte (Strömquist, 1998:33). 

Inom skolans värld är kommunikationens syfte något mer komplicerat. Enligt Anne Palmér 

(2010:83 f.) är exempelvis syftet med elevers muntliga anföranden mångfaldigt. Eleven talar 

för att informera sina klasskamrater eller påverka dem i någon fråga, för att lära sig något i det 

aktuella ämnet och för att bli bedömda av läraren. Palmér (2010:84) menar att det är viktigt att 

man som lärare inte glömmer bort det ursprungliga syftet med kommunikationen för att 
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eleverna ska kunna leva sig in i andra mottagare än läraren och se en mening med 

kommunikationen.  

När man funderat på vilka som ska ta emot informationen och varför är det viktigt att inte 

glömma att se till kontexten och de fysiska förutsättningarna för kommunikationen. Sigrell 

(2008:54) visar betydelsen av att tänka på i vilket sammanhang talet kommer att hållas eller 

texten att läsas då exempelvis en debattartikel i Dagens Nyheter och ett inlägg på en 

konferens om skolfrågor kräver texter med olika utformning. För muntliga anföranden 

tillkommer dessutom saker som hur lokalen är utformad, dess storlek, möjlighet till tekniska 

hjälpmedel samt tidsramen (Sigrell, 2008:54).  

3.2.2 Inventio – att inventera 

Inventio var ursprungligen parteslärans första del och Lindqvist Grinde (2008:65) menar 

också att det är den viktigaste eftersom det är nu som texten får sitt innehåll. Fasen innebär ett 

utforskande och kartläggande av ämnet och av argument, exempel och synpunkter som finns 

inom det aktuella ämnesområdet (Olsson Jers, 2011:128). Man inventerar med andra ord 

innehållet. Sökandet efter material och infallsvinklar ska, enligt Strömquist (1998:23), göras 

med avsikt att skapa en övertygande text. 

Inventiofasen kan utan svårigheter kopplas till intellectio. Med det syfte som utformades i 

intellectio i åtanke formuleras nu en tydlig tes, ett budskap eller ett påstående som texten ska 

stödja och bevisa (Sigrell, 2008:57). Ju tidigare tesen formuleras under arbetsprocessens gång 

desto bättre. Detta för att kunna begränsa och fokusera ämnet (Lindqvist Grinde (2008:67). 

Vad som är relevant innehåll beror också på mottagarna. Enligt Strömquist (1998:36) bör det 

som mottagarna vill eller behöver veta respektive inte vill eller inte behöver veta styra 

tankarna vid materialinsamlandet. Det innebär att mottagarnas kunskap och intresse bör 

påverka framställningens innehåll. 

Tesen eller påståendet stödjs med hjälp av argument. Lindqvist Grinde (2008:98) skriver att 

Aristoteles identifierade två argumentationstyper inom retoriken: å ena sidan, en allmän 

princip, generellt påstående eller logiskt resonemang som kallas entymem, å andra sidan, ett 

enskilt exempel som kallas för paradigm. För att visa på dessa olika argumentationers 

förtjänster och brister ger Linqvist Grinde (2008:98) exempel på att ett paradigmatiskt 

argument till en tes i stil med ”Stoppa miljöförstöringen!” kan vara en bild på en ensam 

isbjörnsunge på ett smältande isflak. Till samma tes skulle ett entymemiskt argument kunna 

vara påståendet att växthusgasutsläpp leder till klimatförändringar som får polarisarna att 
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smälta. Det enskilda exemplet, förklarar Lindqvist Grinde (2008:97 ff.), ger ofta en mer 

känslomässig effekt än den generella principen samtidigt som den förra är svagare rent logiskt 

då den lätt kan motbevisas av (i detta fall) till exempel en bild av ett välmående djur. 

Eftersom båda typerna av argumentation har sina för- och nackdelar blir argumentationen i sin 

helhet mest effektiv vid en kombination av de båda för att på så vid vädja till både 

mottagarens känslor och förnuft (Lindqvist Grinde, 2008:97 ff.). 

Topikläran är något som kan fungera som ett hjälpmedel vid insamlandet av material. 

Hellspong (2004:93) förklarar att tópos är det grekiska ordet för plats och därför är det logiskt 

att Lindqvist Grinde (2008:125) beskriver topikläran som läran om de mentala ”platser” eller 

kategorier där talaren eller skribenten kan finna stoff, material och argument till sin 

framställning. Topikläran kan också ha en klargörande funktion i och med att ett systematiskt 

användande av topiker hjälper till att visa vilka aspekter av ämnet som är täckta och vilka som 

behöver utvecklas (Lindqvist Grinde, 2008:168). Detta system av topiker utvecklades under 

antiken med vårt naturliga sätt att fundera kring ett ämne som utgångspunkt (Hellspong, 

2004:94).  

Antalet topiker är oerhört stort, varför endast några av de vanligaste nämns i detta 

sammanhang. Lindqvist Grinde (2008:138) lyfter fram topiken om de sju frågorna ”vem?”, 

”vad?”, ”var?”, ”när?”, ”hur?”, ”varför”? och ”med hjälp av vad?” som en hjälp för att få 

några första uppslag. Dessa är också användbara för att beskriva och konkretisera ett 

händelseförlopp och en hjälp för att se om man har uttömt ämnet (Lindqvist Grinde, 

2008:138). Topikerna är indelade i olika underkategorier och en av dessa är logiska tropiker. 

Hit hör till exempel definitionen där ämnets nyckelbegrepp, menar Hellspong (2004:94 f.), 

definieras utifrån dess särskiljande egenskaper och i förhållande till syftet. Sigrell (2008:58) 

påpekar att definitioner av huvudbegrepp underlättar för mottagarna att ta till sig 

informationen. En annan logisk topik är generalisering. Genom att generalisera 

nyckelbegrepp utvecklar man det eftersom man utgår från ett större sammanhang och 

använder ett vidare, mer allmänt begrepp (Hellspong, 2004:95). Man kan också göra tvärtom 

och gå från nyckelbegreppet till något mindre – specificering. Specificeringen kan innebära en 

uppdelning i underbegrepp eller konkreta delar samt olika aspekter på nyckelbegreppet 

(Hellspong, 2004:97). Det handlar om att röra sig från en lägre nivå till en högre eller vice 

versa. Men om man istället vill röra sig i sidled och upptäcka likheter och olikheter och få nya 

infallsvinklar på sitt ämne kan man använda den logiska topiken jämförelse (Hellspong, 
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2004:99). Anledningen till att de logiska topikerna är så vanliga beror på att fakta och logiska 

orsakssamband är starka argument för många människor (Sigrell, 2008:58) 

Topikläran som verktyg måste dock användas med sunt förnuft. Sigrell (2008:59) menar att 

även om tanken med användandet av topikläran är att få så mycket uppslag, idéer och material 

som möjligt, måste sedan en sållning av materialet följa. Dessutom passar inte alla topiker för 

alla ämnen. Utgångspunkten för vilka topiker som ska användas i en viss 

kommunikationssituation är situationsanalysen som gjordes i intellectio (Sigrell, 2008:61). 

Alltså bör mottagare, syfte och kontext vara de faktorer som styr valet av topiker. 

3.2.3 Dispositio – att disponera 

Att disponera betyder kort sagt att gå från kaos till ordning. Mer utförligt beskriver Strömquist 

(1998:37) dispositio som den fas där det material som samlades in i inventio bearbetas, sovras 

och struktureras. Olsson Jers (2011:120) fokuserar på att materialet ordnas till en 

sammanhängande helhet där delarna följer varandra i en logisk struktur medan Vossius i 

Elementa rhetorica (översättning, 2006:17) understryker att disponeringen av texten ska göras 

på sådant sätt att den har bäst möjlighet att övertyga sina åhörare eller läsare. Hur går man då 

tillväga för att åstadkomma detta? Strömquist (1998:23 f.) framhåller att man i stora drag ger 

texten en struktur innehållande en inledning, en huvudtext och en avslutning. Hon tillägger att 

det för muntligt framförd text är extra viktigt att tänka på hur man inleder och avslutar och att 

det som ska framföras har en klar och tydlig struktur för att åhörarna ska kunna följa med 

(Strömquist, 1998:38 f.).  

Enligt Strömquist (1998:23 f.) skulle den naturliga dispositionen så som den beskrevs av 

antikens retoriker innehålla följande delar: exordium, narratio, partitio, propositio, contentio 

och peroratio (Strömquist, 1998:23 f.). Som en grundregel förmedlad av Vossius 

(översättning, 2006:17) ska exordium och peroratio, det vill säga inledningen och 

avslutningen, syfta till att påverka mottagarnas känslor medan de övriga delarna ska vädja till 

deras förnuft. 

Exordium, inledningen, är det första som mottagarna möter. Lindqvist Grinde (2008:208) 

menar därför att dess funktion dels bör vara att tillkännage temat och ge en innehållsöversikt, 

dels väcka åhörarnas eller läsarnas intresse och vinna deras välvilja och förtroende. Med tanke 

på att stort fokus läggs på mottagarna bör exordium utformas utifrån mottagaranalysen från 

intellectio (Lindqvist Grinde, 2008:208). Att få mottagarna intresserade kan göras på olika 

sätt. Lindqvist Grinde (2008:203) ger som förslag att inleda med något drastiskt, med en 
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personlig berättelse eller med något aktuellt medan Strömquist (1998:38 f.) föreslår retoriska 

frågor, citat och bilder som intresseväckande verktyg. Mottagarnas välvilja kan vinnas genom 

att man visar sin glädje över kommunikationssituationen och genom att visa upp en viss 

anspråkslöshet som skapar en känsla av att talaren/skribenten är på samma nivå som 

mottagarna (Lindqvist Grinde, 2008:205 ff.). Men för att få deras förtroende måste talaren 

övertyga publiken om att hon eller han vet något som de inte vet, att ämnet är intressant och 

att talaren är värd att lyssna på. Detta kan göras genom att man visar upp sina kunskaper, 

antingen direkt genom att prata om till exempel sin utbildning, eller indirekt genom att visa ett 

starkt engagemang för ämnet (Lindqvist Grinde, 2008:207). I narratio ges en bakgrund till de 

tankar som tesen bygger på och anledningen till den aktuella kommunikationssituationen. Det 

är också här som perspektivet på ämnet presenteras (Sigrell, 2008:62 f.). Partitio är en 

sammanfattning av vad framförandet innehåller där dispositionen synliggörs och i propositio 

framförs tesen (Strömquist, 1998:23 f.). 

Nu kan man säga att de inledande delarna är avslutade och contentio tar vid. Contentio är 

själva huvudtexten, det vill säga det innehåll och de argument som ska förmedlas (Strömquist, 

1998:23 f.). Slutligen kommer peroratio, avslutningen, som ska sammanfatta innehållet, 

förstärka och bekräfta budskapet samt avrunda (Strömquist, 1998:38 f.). Lindqvist Grinde 

(2008:218 f.) beskriver avslutningens huvudsyften med andra ord, nämligen att få publiken att 

minnas vad som sagts och känna för detsamma, t.ex. genom slagkraftiga formuleringar, och 

att visa att talet är slut. En tydlig markering av att talet är slut kan göras verbalt med ord som 

”slutligen”, ”till sist”, eller icke-verbalt med hjälp av tonläge och kroppsspråk, vid muntliga 

framställningar (Strömquist, 1998:38 f.). 

Denna, så kallade, naturliga disposition utvecklades i de antika handböckerna i retorik 

(Lindqvist Grinde, 2008:201) men i den litteratur jag tagit del av skiljer sig de ingående 

delarna åt vad det gäller benämning, antal och innehåll. Som exempel kan man hos Corbett 

och Connors (1999:256) hitta uppställningen exordium, narratio, confirmatio (presentation av 

argument), refutatio (presentation av motargument) och peroratio och utifrån denna ordning 

lägger dessutom Sigrell (2008:61) till propositio mellan narratio och confirmatio. Heinrich 

Lausberg (1973:120) skriver uttryckligen i att det finns en oenighet i fråga om dispositionens 

antal delar och nyanserna mellan dem. En förklaring till oenigheten kan man finna i ett 

resonemang som förs av Lindqvist Grinde (2008:221). Han menar att då dispositionen ska 

vara så effektiv som möjligt måste den anpassas till både mottagare, syfte och kontext vilket 

torde medföra att det troligen inte finns en disposition som passar i alla kommunikations-
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situationer. Trots skillnaderna tycks det mig ändå som att alla varianter av den naturliga 

dispositionen består av en inledande del, en avslutande del och ett mittenparti däremellan. 

Dessa delar kan då ses som de grundläggande enheterna för en fungerande disposition. 

3.2.4 Elocutio – att formulera 

De tankar och idéer som utifrån situationsanalysen i intellectio inventerades i inventio och 

ordnades i dispositio får i elocutio sin språkliga form. Intressant i sammanhanget är Vossius 

som i sin behandling av inventio, dispositio, elocutio och pronuntiatio i Elementa rhetorica 

ägnar nästan hälften av textutrymmet åt elocutio, varför också just hans syn på elocutio här får 

stort utrymme. Stoffet ska nu alltså formuleras med sådana ord och i sådana meningar att de 

kan övertyga mottagarna och Vossius (översättning, 2006:20) sätter upp regler för hur detta 

ska gå till. För det första ska språket vara rent, tydligt och anständigt, för det andra bör gamla 

och ovanliga ord undvikas och för det tredje ska talet ges en värdighet genom utnyttjandet av 

stilistiska verkningsmedel som troper och figurer.  

Vossius (översättning, 2006:20) beskriver en trop som att på ett konstfullt sätt använda ett ord 

i ett annat sammanhang än det vanligtvis brukar uppträda. Angående tropernas syfte påpekar 

Strömquist (1998:26) att troper är en typ av bildspråk som används för att vädja till 

mottagarnas fantasi och samtidigt bidra med konkretion och tydlighet till framställningen. En 

av de vanligaste troperna är metaforen där ordet förs från sin egentliga betydelse till en annan 

på grund av likhet (Vossius, översättning, 2006:20).  

Om troper bygger på en förändring av betydelsen, är figurer istället språkliga utsmyckningar. 

Figurerna uppträder på två olika nivåer, i två olika typer, som ordfigurer och satsfigurer. 

Strömquist (1998:26) skriver att ordfigurer används som strukturmarkörer i texten och 

Vossius (översättning, 2006:25 ff.) nämner rimmet och anaforen (upprepning av samma ord i 

början av satser) som exempel på dessa. Satsfigurernas uppgift är däremot att göra språket 

varierat och uttrycksfullt (Strömquist, 1998:26). Exempel på dessa är enligt Vossius 

(översättning, 2006:30) antitesen (uttryck som bygger på motsatser) och perifrasen 

(omskrivning). Strömquist (1998:26) nämner även den retoriska frågan, frågan som inte 

kräver något svar, som en satsfigur. 

Det är inte bara de rent stilistiska verkningsmedlen som är betydelsefulla i elocutio, här är 

ordval och satsbyggnad i allmänhet av största vikt för att framställningen ska bli övertygande. 

Det handlar enligt Lindqvist Grinde (2008:235 f.) om att välja rätt ord och hitta de mest 

passande och effektiva formuleringarna. Att synonymer kan signalera olika saker och därmed 
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visa på ordvalets betydelse illustrerar Lindqvist Grinde (2008:235 f.) med hjälp av 

synonymerna ”mamma”, ”morsa” och ”mor”. Vilket ord, eller vilken meningsbyggnad, som 

ska användas i den specifika kommunikationssituationen beror på syftet med den muntliga 

eller skriftliga framställningen men också på vilka mottagarna är och i vilken kontext texten 

framförs (Lindqvist Grinde, 2008:237). 

Då texten ska framföras muntligt är det några saker som särskilt måste tas i beaktande. Om 

inga hjälpmedel används har åhörarna bara talarens röst att luta sig mot och kan exempelvis 

inte gå tillbaka och läsa om som vid läsning av tryckta texter. Därför, skriver Strömquist 

(1998:40 ff.), är det bra med upprepningar och kravet på enkelhet, naturlighet och tydlighet är 

stort. Det måste även finnas en balans mellan tal- och skriftspråk. Trots att texten skrivs ner 

ska den framföras muntligt och det får då å ena sidan inte låta som talad skrift, men å andra 

sidan ska det man säger vara anpassat till situationen och för stora doser av talspråkliga 

uttryck som ”liksom” och ”typ” tar fokus från innehållet (Strömquist, 1998:40 ff.). För att 

tydliggöra dispositionen bör textbindningsmarkörer som ”för det första” eller 

”sammanfattningsvis” användas och med hjälp av exempel kan abstrakta resonemang göras 

konkreta (Strömquist, 1998:40 ff.). 

3.2.5 Memoria- att memorera  

Allt arbete som lagts ner i de föregående faserna, allt från situationsanalysen till 

formuleringsarbetet, kommer att vara förgäves om man inte lägger det på minnet, vilket Siv 

Strömquist (1998:26) framhåller i Talarskolan. Memoria är egentligen endast aktuell då 

texten framförs muntligt. Bland andra Olsson Jers (2011:128) menar att memoria är den del i 

den retoriska arbetsprocessen då talet bearbetas och övas in. Lindqvist Grinde (2008:343) ser 

memoria som en minneskonst som bör betraktas som en teknik som talaren kan öva upp och 

förfina.  

Att kunna sitt tal visar att man vet vad man talar om och stärker därigenom åhörarnas 

förtroende för talaren, hävdar Sigrell (2008:76). Även Strömquist (1998:43 ff.) är inne på 

samma spår då hon skriver att det under framförandet är lönlöst att läsa högt. Det är istället ett 

engagerat återgivande av texten som aktiverar åhörarna. Hon föreslår två alternativ för 

memorerandet (Strömquist, 1998:43 ff.): antingen memoreras det fullständiga manuset och 

vid själva framförandet används då ett stolpmanus bestående av dispositionen och nyckelord. 

Detta gör att talaren kan tala mer fritt och naturligt än om det fullständiga manuset finns till 

hands under anförandet. Det andra sättet är att endast utgå från dispositionen och sedan 
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spontant formulera sig under själva talsituationen. Dock rekommenderar Strömquist (1998:43 

ff.) att ha vissa delar av talet färdigformulerade och nedskrivna för att inge förtroende; det 

gäller inledning och avslutning samt exakta uppgifter såsom citat eller siffror. 

Här följer en beskrivning av några olika memoreringstekniker utifrån antagandet att talaren 

har med sig ett stolpmanus vid själva taltillfället, den ena bygger på Hellspongs syn på 

memoria. Enligt Hellspongs uppfattning (2004:165) kan memoria kopplas till de tidigare 

faserna i arbetsprocessen och på så vis kan man tala om en memorering av olika aspekter. Om 

man endast kopplar memoria till intellectio tar man vid memoreringen bara hänsyn till själva 

talsituationen och improviserar således både innehåll och utformning. Detta kallar Hellspong 

för situationsmemoriering. Genom att gå vidare och också koppla memoria till inventio 

memorerar man även vad man ska säga och praktiserar då en innehållsmemorering. För att 

öva in hur man ska framföra sitt tal rent kompositionsmässigt måste memoria dessutom 

omfatta dispositio i en strukturmemorering. Slutligen kan inövandet sträcka sig till elocutio, 

den språkliga utformningen, vilket ger en memorering av talet ord för ord, en så kallad 

totalmemorering (Hellspong, 2004:165).  

En teknik som har haft en självklar plats i den retoriska teorin alltsedan antiken är den topiska 

minnestekniken, som beskrivs av bland annat Lindqvist Grinde (2008:343). Liksom topikläran 

bygger på mentala platser, bygger den topiska minnestekniken på att talaren ser framför sig en 

plats, exempelvis ett hus, som rymmer föremål som symboliserar det som ska minnas. Talaren 

kan i det tänkta huset placera något som påminner om talets inledning i hallen. Det är viktigt 

att föremålet är något ovanligt som talaren inte förväntar sig påträffa på de olika platserna, i 

detta fal i huset. Därefter utplaceras föremål för varje del av talet i bestämd ordning, rum för 

rum i det tänkta huset. Vid inövandet och vid taltillfället behöver talaren ”bara” gå en 

vandring runt i huset och upptäcka de saker som placerats ut. Denna minnesteknik passar bra 

för att minnas strukturer och ämnen som ska tas upp i talets olika delar och mindre bra för att 

lära sig hela manus utantill (Lindqvist Grinde, 2008:344).  

I retorikteorins begynnelse betraktades inte inlärningen av talet, memorerandet, som en del av 

retoriken. Lindqvist Grinde (2008:343) skriver att det var under det sista århundrandet före 

vår tideräknings början som minnestekniken blev en etablerad och senare självklar del av 

retoriken. Numera verkar dock memorias varande i retoriken vara omstridd. En del teoretiker 

är av den uppfattningen att memoriafasen inte är lika viktigt idag som under antiken. Sigrell 

(2008:75) hävdar till exempel att det då av naturliga orsaker var mer nödvändigt att hitta 
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tekniker för att komma ihåg vad man skulle säga men att vi idag har tillgång till tekniska 

hjälpmedel som power point och smart boards. Ett annat talande exempel är att Edward P.J. 

Corbett och Robert J. Connors inte behandlar memoria mer än på sidan 22 i den över 500 

sidor långa Classical Rhetoric for the Modern Student. Orsaken till detta är troligen dels deras 

uttalande om att det inte finns mycket att säga om memoreringsprocessen, dels tesen om att 

memoria handlar om att memorera muntliga texter inför tal och således är ointressant för 

dagens skriftsamhälle (Corbett & Connors, 1999:22). Enligt Miller (2005:48) beskriver W.E. 

Hoogestraat memoria som en konst som gått förlorad. De antika retorikerna såg minnet och 

utvecklandet av minnesförmågan som en betydelsefull komponent i retorikundervisningen 

eftersom det gav studenten en mental disciplin att skapa, minnas och muntligt framföra 

argument (Miller, 2005:48). Men, fortsätter Miller (2005:48), många av dagens studenter får 

endast möjlighet att öva på sin minnesförmåga då de studerar till prov och memorerandet 

leder mycket sällan till muntliga presentationer. Ett exempel på modern minneskonst i 

undervisningen finns dock beskrivet i avsnitt 4.2.7. 

Dock ljuder också motsatta röster i den retoriska teorin. Hellspong (2004:167) är en av de 

som inte diskuterar huruvida memoria har en plats i den retoriska arbetsprocessen eller inte, 

utan beskriver denna fas på samma systematiska vis som de andra faserna. Samtidigt 

argumenterar Lindqvist Grinde (2008:341) för att den moderna människan, trots sin tillgång 

till tekniska hjälpmedel, ska lära sig sitt tal utantill. Han menar nämligen att talet då blir mer 

effektivt och övertygande. Talet ska föreberedas och övas in så väl att det framstår som 

oförberett och skapat i stunden (Lindqvist Grinde, 2008:341). Miller (2005:51) framhåller 

Fritz och Weavers betonande av memorias betydelse och menar att minnet hjälper talaren att 

presentera sina idéer klart och tydligt eftersom man under själva talsituationen slipper tänka så 

mycket på vad det är man ska säga. 

Det avslutande inlägget kring memorias ställning skrivs med bakgrund mot den nyss 

beskrivna topiska minnestekniken. Lindqvist Grinde (2009:349) för ett resonemang kring att 

den topiska minnestekniken fungerar som ett redskap inte bara vid inlärningen av muntliga 

texter utan även vid framställandet av skriftliga texter om man ser memoria som en aspekt av 

inventio. Memoria blir då en teknik för att hitta något att säga eller skriva, i likhet med 

topikläran. Istället för att bara utgöra en memoreringsprocess blir memoria en del av själva 

skapandet av talet eller texten då minnet är den plats vi vänder oss till för att hitta det material 

vi sparat mentalt (Lindqvist Grinde, 2008:349). I detta resonemang går det alltså att skönja ett 
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ifrågasättande av påståendet om att memoria endast har med muntlighet att göra och inte har 

någon funktion i det moderna skriftsamhället. 

3.2.6 Actio och pronuntiatio – att agera 

När materialet inventerats, disponerats, formulerats och memorerats utifrån 

kommunikationssituationen är det bara ett steg kvar i den retoriska arbetsprocessen – själva 

framförandet, actio och pronuntiatio. Vossius (översättning, 2006:35) beskriver actio och 

pronuntiatio som en förmåga att anpassa sina gester och sin röst till de tankar som ryms i de 

ord man framför. Här blir kopplingen mellan den retoriska arbetsprocessens sista fas och de 

föregående faserna tydlig. För tydlighetens skull brukar actio sägas stå för talarens yttre 

uppträdande och pronuntiatio för talarens röstbehandling, en uppdelning som bland andra 

Olsson Jers (2011:120) använder. Actio omfattar olika icke-verbala faktorer som påverkar 

framförandet, såsom mimik, gester och kroppshållning (Strömquist, 1998:27). Vad det gäller 

pronuntiatio skriver till exempel Sigrell (2008: 82) att saker som tempo, betoning och volym 

innefattas i begreppet. I actio får också talarens förmåga till ögonkontakt stor betydelse. Bland 

annat Strömquist (1998:46) påpekar att en viktig förutsättning för att talaren ska kunna uppnå 

sitt syfte och kunna vara övertygande är kontakten med publiken. Det kan verka som mycket 

att behöva tänka på under själva framförandet men Sigrell (2008:79) menar att med ett fritt 

talande utan manus följer ett naturligt förhållningssätt till de icke-verbala signalerna som i sin 

tur gör att talarens agerande kommer att verka engagerat och ledigt.  

Även om det icke-verbala språket kommer naturligt vid taltillfället finns det råd att ta till sig 

och tänka på innan själva anförandet. Vossius (översättning, 2006:35), till exempel, råder 

talaren i fråga om actio att kroppshållningen ska vara rak och att ansiktsuttrycket ska vara 

kopplat till det man talar om, exempelvis ett glatt leende när man talar om något glädjefullt. 

Vad det gäller pronuntiatio rekommenderar han att man talar tydligt och har en variation i 

rösten. Dessutom ska tempot varken vara för snabbt eller för långsamt och röstvolymen ska 

anpassas efter lokalens utformning och storlek (Vossius, översättning, 2006:35). Om tydlighet 

och vikten av att artikulera väl skriver även Strömquist (1998:48). Detta är särskilt väsentligt i 

större lokaler så att de som sitter långt ifrån talaren också ska få en chans att höra. Strömquist 

(1998:48 f.) betonar också pausens betydelse. Den kan dels användas som ett effektskapande 

medel, dels som ett redskap för att muntligt (eller snarare med hjälp av tystnad) tydliggöra 

dispositionen mellan nya avsnitt, en funktion som i skriftlig kommunikation utgörs av 

styckeindelning. 
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Det som påverkar framförandet kan också ligga utanför talarens kropp och röst. Strömquist 

(1998:49) påpekar att olika typer av hjälpmedel kan användas för att förstärka budskapet och 

underlätta för publiken. Trots detta skriver Lindqvist Grinde (2008:337) om visuella 

hjälpmedel att man inte bör förlita sig på dem allt för mycket eller gömma sig bakom dem 

eftersom rösten oftast är det effektivaste medlet för att påverka. Men då de flesta 

påverkansförsöken numera sker i andra medier (tryckta texter, filmer, Internet) än det rent 

muntliga består ofta de faktorer som påverkar framförandet istället av saker som typsnitt, 

bildanvändning, musik- och ljussättning, klippning och kamerateknik (Lindqvist Grinde, 

2008:313). 

3.3 Kommentarer 

Här ovan har den klassiska retoriska partesmodellen framställts som en arbetsprocess som går 

från en fas till en annan, men vissa teoretiker ifrågasätter synen på partesmodellen som just en 

process och på den ordning i vilken delarna här ovan är uppställda i. Lindqvist Grinde 

(2008:60) är en av de som menar att det i praktiken kan vara svårt att följa processen steg för 

steg. Kanske börjar det istället med att man hittar en slagkraftig formulering och först därefter 

formulerar sin tes och sina argument. Lindqvist Grinde (2008:60) ser snarare alla 

partesmodellens delar som olika aspekter på ett tal eller en text än som olika faser som ska gås 

igenom. Även Hellspong (2004:55 f.) invänder mot att arbetsmodellen följer en linjär ordning 

men att det ändå finns en pedagogisk poäng med den och att den kan fungera som stöd. 

Den ordning i vilken jag valt att presentera delarna, det vill säga, intellectio, inventio, 

dispositio, elocutio, memoria och actio/pronuntiatio är den vanligast förekommande, men 

Lindqvist Grinde (2008:60) strider mot denna ordning på en punkt. Han har i sin Klassisk 

retorik för vår tid valt att sätta actio/pronuntiatio efter elocutio, och memoria som det sista 

steget. Även om han instämmer med att själva framförandet är något som kommer efter att 

man har övat in talet, påpekar han att saker som kroppsspråk och röstbehandling i lika hög 

grad som innehållet borde övas in och ingå i förberedelserna (Lindqvist Grinde, 2008:60). 
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4 Ett didaktiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen 

Min förhoppning är det föregående kapitlet har förankrat den retoriska arbetsprocessen, eller 

partesmodellen, i en teori som går så långt tillbaka som till antiken och skapat en förståelse 

för vad den retoriska arbetsprocessen är och vad den innehåller. Så hur kan man som lärare få 

sina elever att använda sig av denna process, som de ju ska enligt ämnesplanen för svenska? I 

detta kapitel ges förslag på hur den kan kopplas till undervisning och till olika typer av 

övningar och klassrumsaktiviteter. 

4.1 Retorik i skolan 

Bakgrunden till denna genomgång är alltså som tidigare nämnts det ökade intresset för retorik 

i samhället i allmänhet och i skolan i synnerhet. Hellspong (2004:56) resonerar kring vari 

orsaken till detta ligger och menar att retoriken är en viktig del i människans samhällsliv 

eftersom den kan användas som ett medel för att övertyga. Vidare framhåller Hellspong 

(2004:56) att det inte är underligt att retorik fått en sådan framträdande roll i skolans 

undervisning då retorik ses som en konst som ska läras ut. 

Men hur går eller bör arbetet med detta gå till? Några allmänna förutsättningar för elevers 

kommunikativa utveckling pekas ut av Strömquist. Hon menar att en sådan förutsättning är 

övning i tryggt klimat eftersom det kommer leda till både vana och kunskap. Med detta följer 

också att eleverna får strategier och ökat självförtroende vilket är av stor vikt (Strömquist, 

1998:14 f.). Vidare skriver Strömquist (1998:97 f.) att den retoriska arbetsprocessen kort sagt 

handlar om att samla in material, bearbeta det och sätta ord på det och att den i grunden är 

densamma vare sig det handlar om att bygga upp talad eller skriven text. Resultatet kommer 

dock att se olika ut beroende på vilket medium som används. Utifrån Strömquists (1998:97 f.) 

uttalande ”Om textbyggandet i klassrummet får omfatta såväl talade som skrivna texter får 

eleverna en samlad mängd strategier för sitt framtida språkarbete.” blir det tydligt att det är 

viktigt att eleverna får arbeta med både muntlig och skriftlig kommunikation. Strömquist 

(1998:97 f.) menar också att kunskaper i den retoriska arbetsprocessen ger eleverna strategier 

för analys av kommunikationssituationen, stoffsamling, sovring, fokusering, organisering, 

disponering, formulering, bearbetning och utskrift eller framförande, vilket kanske kan 

motivera att den retoriska arbetsprocessen förts in i ämnesplanen. 
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4.2 Presentation av undervisningsförslag 

I denna del av uppsatsen presenteras, utifrån forskning, dels hur den retoriska arbetsprocessen 

kan synliggöras i olika klassrumsaktiviteter, dels konkreta förslag på övningar som är 

kopplade till en eller flera delar av partesläran. 

4.2.1 Obalans mellan tal- och skrivundervisning 

Detta avsnitt bygger på Cecilia Olsson Jers forskning om muntlighet. Mer specifikt har jag 

utgått från hennes artikel ”Den retoriska arbetsprocessens betydelse för möjligheten att 

framstå med starkt och trovärdigt ethos i muntlig framställning” (2011,115 ff.) I artikeln 

framkommer att de gymnasieelever som ingick i studien kände av en obalans i hur läraren 

lärde ut skriftlig och muntlig kommunikation trots att båda aktiviteterna omfattas av den 

retoriska arbetsprocessen (Olsson Jers, 2011:115 f.). Hur kan det komma sig? 

Olsson Jers studie vilar på premissen att den retoriska arbetsprocessen kan ses som retorikens 

didaktik och att denna arbetsprocess är grunden till de färdigheter som handlar om att tala och 

skriva eftersom alla erfarna talare och skribenter arbetar enligt denna process, medvetet eller 

omedvetet (Olsson Jers, 2011:121). Därför menar Olsson Jers (2011:121) att man som god 

talare eller skribent måste behärska den retoriska arbetsprocessens olika delar och att den 

kommunikativa säkerheten är beroende av hur väl man kan förhålla sig dessa.  

Det Olsson Jers har tittat på är hur arbetet med den retoriska arbetsprocessens olika delar sker 

inför och i samband med muntlig respektive skriftlig framställning. Obalansen som eleverna 

kände fann Olsson Jers (2011:115) ligga i att eleverna fick få möjligheter att arbeta med 

förberedelserna inför sina muntliga presentationer då fokus i det avseendet låg på det 

praktiska utförandet. Eleverna upplevde att läraren undervisade mer i skriftlig framställning 

än i muntlig vilket medförde att eleverna kände sig osäkra när det var dags för muntliga 

presentationer (Olsson Jers, 2011:117). Utifrån Olsson Jers (2011:123) observationer är det 

tydligt att den övervägande delen av lektionstiden på sju veckor ägnades åt aktiviteter som 

förberedde den skriftliga framställningen. En annan klar skillnad mellan undervisningen inom 

det muntliga och det skriftliga var att eleverna efter provtillfället i skriftlig kommunikation 

fick möjlighet att bearbeta sina texter, vilket inte var fallet efter det muntliga provet (Olsson 

Jers, 2011:123). En förklaring till obalansen utifrån Olsson Jers syn på vikten av att eleverna 

behärskar den retoriska arbetsprocessens olika delar är den stora skillnaden i arbetet med 

dessa delar. Olsson Jers (2011:127) observationer visar att av intellectio, inventio, dispositio 
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och elocutio får eleverna endast tre tillfällen kopplade till muntlig framställning till att arbeta 

med någon av dessa delar medan det ges tio tillfällen inom det skriftliga.  

Olsson Jers (2011:134) kommenterar sina resultat med att eleverna visserligen kommer att 

utvecklas i sin muntlighet genom att framföra muntliga presentationer, men att avsaknaden av 

de förberedande delarna i den retoriska arbetsprocessen inte är en optimal undervisning. Dock 

ställer hon sig frågande inför hur och när man överhuvudtaget ska undervisa i muntlighet. 

4.2.2 Retorisk analys 

Som nämnts i tidigare avsnitt kan den retoriska arbetsprocessen inte bara hjälpa oss med att 

bygga upp påverkande texter utan även med att plocka isär dessa texter och analysera dem. En 

av dem som ser detta dubbla användningsområde är Olsson Jers. Enligt henne är den retoriska 

arbetsprocessen både en teori om hur en framställing kan byggas upp och ett analysredskap 

för att se hur densamma är uppbyggd (Olsson Jers, 2011:117). 

Hur dessa analyser kan gå till visar Lindqvist Grinde tydligt med sina analyser av inventio, 

dispositio och elocutio. Lindqvist Grinde (2008:171) framhåller att hans analysexempel visar 

på praktiska användningsområden för de retoriska begreppen. Därför anser jag att det är ett 

gott exempel på hur eleverna kan få användning av den retoriska arbetsprocessen och således 

motiverar sin plats i detta kapitel. En naturlig följd av retoriska analyser borde vara att 

eleverna upptäcker effektiva metoder som de själva kan använda i uppbyggandet av sina 

texter, vilket får ses som positivt. 

Variationen av de olika textexemplen Lindqvist Grinde analyserar visar på den bredd som ett 

retoriskt perspektiv på texter kan ge. Han analyserar topikerna i en bilmodellsannons, 

entymem och paradigm i utdrag från en debattbok, argumentationen i ett uppslag ur IKEA-

katalogen och argumentationen i kungens tal efter flodvågskatastrofen 2004 (Lindqvist 

Grinde, 2008:172 ff.). Allt detta är olika aspekter av inventio. De dispositionella aspekterna, 

alltså dispositio, analyserar Lindqvist Grinde (2008: 227 ff.) dels i en dagstidningsannons för 

Systembolaget, dels i filmen Irréversible. Själva språket, elocutio, gör han en analys av 

genom att titta på troper och figurer i dikten Jag längtar hem och i en artikel i ett 

livsstilsmagasin (Lindqvist Grinde, 2008:303 ff.). Denna variation öppnar upp för många 

möjligheter att arbeta med analyser i svenskundervisningen som leder till ökad kunskap om 

och i den retoriska arbetsprocessen. 
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I kapitel 3.1 framkom att retorik särskiljer sig från andra konstarter och vetenskaper genom att 

den inte är sammankopplad med ett visst ämnesområde. Detta verkar variationen i Lindqvist 

Grindes analysexempel visa prov på.  

4.2.3 Parvis presentation 

Ibland behöver inte arbetet med den retoriska arbetsprocessen te sig märkvärdigare än att det 

är en integrerad del av en muntlig övning. Ett sätt att implicit arbeta med partesläran är att 

använda sig av en övning som Strömquist (1998:54) kallar för ”Parvis presentation”. 

Strömquist (1998:54) förklarar att övningen är särskilt lämplig i nya gruppsammansättningar 

där eleverna inte känner varandra så bra. ”Parvis presentation” går ut på att eleverna parvis 

intervjuar varandra utifrån förutbestämda frågor och tar under tiden anteckningar för att 

slutligen presentera den man intervjuat för resten av klassen. De av läraren färdigformulerade 

frågorna kan antingen fungera som stöd eller som en mall som ska följas. Strömquist 

(1998:54) påpekar dock att båda sätten ger eleverna infallsvinklar och hjälper således eleverna 

i inventiofasen. Arbetet med dispositio och elocutio får eleverna utföra självständigt genom att 

inför presentationen bearbeta sina anteckningar och bestämma sig för i vilken ordning 

informationen ska komma (dispositio) och med vilka ord den ska presenteras (elocutio). Det 

är viktigt att läraren betonar arbetet med utformningen av presentationen, menar Strömquist 

(1998:54 f.). Denna övning gör att fokus inte enbart läggs på actio/pronuntiatio, framförandet, 

vilket kanske brukar vara fallet vid muntliga övningar då man inte utgått från den retoriska 

arbetsprocessen.  

Strömquist (1998:56 f.) föreslår att övningen får fortsätta efter det att eleverna har presenterat 

varandra. De övriga eleverna i klassen kan då ställa kompletterande frågor till den intervjuade 

vilket medför att den intervjuade eleven får uppleva en känsla av att vara den i gruppen som 

har bäst kunskap i ämnesområdet eftersom det handlar om eleven själv. Detta hjälper eleverna 

att inse vikten av att fundera över relationen mellan talarens och lyssnarens kunskap inom 

ämnesområdet i intellectiofasen (Strömquist, 1998:57). Denna övning kan tyckas simpel, men 

med Strömquists upplägg får eleverna möjlighet att jobba med det flesta delarna av den 

retoriska arbetsprocessen på ett eller annat sätt. 

4.2.4 Muntligt anförande 

Den aktivitet som kanske oftast kopplas ihop med retorik är det muntligt framförda talet och 

om dess utbreddhet vittnar bland annat Anne Palmérs (2010:79) påstående om att just det 

förberedda talet numera förekommer i de flesta av skolans ämnen. Hon har sett att det finns 
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två huvudtyper av förberett tal så som det uppträder i klassrummet: redovisning och muntligt 

anförande (Palmér, 2010:79 f.). Det som skiljer dem åt har att göra med syftet med de olika 

aktiviteterna. Enligt Palmér (2010:80) är den största skillnaden mellan dem att medan den 

muntliga redovisningen är en del av bearbetandet av viss kunskap är det muntliga anförandet i 

sig det som utgör målet för undervisningen. Syftet med den senare typen av förberett tal är att 

eleverna ska bli goda talare (Palmér, 2010:80).  

För denna uppsats syfte är det muntliga anförandet, snarare än redovisningen, av intresse i och 

med dess tydliga koppling till den retoriska arbetsprocessen. Palmér (2010:82) beskriver det 

muntliga anförandet som en kommunikationsform som oftast förekommer i språkämnena, 

framför allt inom svenskämnet och dess grund går att finna i retoriken. Som den typ av 

monolog det ofta handlar om anses det muntliga anförandet vara en av de mest avancerade 

språkliga aktiviteterna (Palmér, 2010:96). För att eleverna därför ska kunna utvecklas till 

säkra talare behöver de, förutom mycket träning, få kunskap i den retoriska arbetsprocessen. 

Denna kunskap, förtydligar Palmér (2010:96), är nämligen den metakunskap som behövs för 

att eleverna ska kunna diskutera talandets tekniker och strategier på en metanivå. Palmér 

(2010:97 ff.) ger två huvudförslag på hur eleverna kan få tillgång till denna metakunskap där 

en ingång är att ta del av andras muntliga framställningar genom att analysera till exempel 

gästföreläsare på skolan eller nedskrivna och inspelade tal. En annan lösning för att öka 

elevernas medvetenhet tar avstamp i elevernas egna framträdanden genom lärarens 

återkoppling och formativa bedömning, men också genom att använda sig av kamratrespons, 

självvärdering och loggskrivande (Palmér, 2010:97 ff.). Palmér visar alltså att kunskaper i den 

retoriska arbetsprocessen har en positiv inverkan på elevers förmåga att hålla muntliga 

anföranden. 

4.2.5 Skrivprocessen och processorienterad skrivundervisning 

Redan tidigare i denna uppsats har det visat sig att den retoriska arbetsprocessen både kan 

utnyttjas i samband med uppbyggandet av texter som ska framföras muntligt men även vid 

uppbyggandet av tryckta texter. I detta avsnitt fokuseras skrivprocessen och processorienterad 

skrivundervisning i förhållande till den retoriska arbetsprocessen.  

Synen på skrivande som problemlösning framhålls av Strömquist (2000:26). En följd av detta 

synsätt är att en god skribent måste ha tillgång till olika strategier för att lösa problemen. 

Dessa strategier, menar Strömquist (2000:28), går att hämta i den retoriska arbetsprocessen, 

och faktum är att många vana skribenter arbetar efter den modellen. Kopplingen mellan 
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skrivprocessen och den retoriska arbetsprocessen blir ännu tydligare med Strömquists 

(1998:17) uttalande om att skrivprocessens olika moment motsvaras av delar i den klassiska 

retorikens arbetsprocess. Vad kan då kännedom om denna process rent konkret innebära för 

elever som läser någon av kurserna i svenska på gymnasiet? Enligt Strömquist (2000:26) leder 

kunskap om hur textbyggandet, skrivprocessen, går till bland annat till ökat självförtroende 

hos skribenten, samt handlingsfrihet och kontroll att styra över sitt eget skrivande. Detta har i 

sin tur en positiv inverkan på den färdiga texten (Strömquist, 2000:26). 

Om den processorienterade skrivundervisningen skriver Lennart Hellspong (2004:56) att den 

idag har en betydande roll i den svenska skolan. Han beskriver kort det processorienterande 

skrivandet som en förflyttning från fokus på den slutgiltiga texten (produkten) till fokus på 

den skrivprocess som till slut leder till den färdiga produkten (Hellspong, 2004:56). Det är 

denna skrivprocess, som även Strömquist påpekade, som kan delas upp i den retoriska 

arbetsprocessens olika faser. Den retoriska arbetsprocessens betydelse för den 

processorienterade skrivundervisningen lyfts fram också av andra forskare. Till exempel 

Palmér (2010:83) hävdar att partesmodellen ofta används inom den processorienterande 

skrivpedagogiken och att dess bidrag till den pedagogiken är förståelsen för hur texter byggs 

upp. Enligt Strömquist, Hellspong och Palmérs syn på processorienterad skrivundervisning 

råder det ingen tvekan om dess nära förhållande till den retoriska arbetsprocessen och de 

positiva effekter som denna process ger på elevers skrivande. 

4.2.6 Materialinsamling med hjälp av topikläran 

Topikläran som teoretisk modell för att finna material till sin framställning i inventiofasen 

beskrevs i avsnitt 3.2.2. I detta kapitel, som skrivs utifrån ett didaktiskt perspektiv, ges ett 

exempel på hur topikläran kan få en praktisk implikation i klassrummet. Vad motiverar detta 

exempels existens i denna uppsats? Det blir tydligt vid ett problematiserande av den praktiska 

användningen av topikläran i undervisningssamhang. Bland andra Edward P.J. Corbett och 

Robert J. Connors (1999:137) ser ett problem med att använda topikerna som ett 

materialfinnande verktyg, nämligen att de har en tendens att stanna vid att bara vara 

kategorier och rubriker som ”definition”, ”likhet” eller ”olikhet” utan att ge några faktiska 

uppslag till idéer och vara ett hjälpmedel för eleverna i deras skrivande. En lösning på detta 

kan vara att istället utforma topikerna som frågor eftersom det i all sin enkelhet ligger i 

frågornas natur att efterfråga svar (Corbett & Connors, 1999:137). 
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Det var Richard L. Larson (1968:127) som på slutet av 1960-talet utvecklade ett program för 

hur undervisningen i inventio med dess topiker kan utformas med hjälp av ett stort 

frågebatteri. Det som föranledde detta program var att Larson (1968:127) såg att många elever 

blockerades av svårigheten att få idéer eller att utveckla dem i samband med sitt skrivande. 

Därtill är skrivande och talande i dessa sammanhang aktiviteter som är bestämda av läraren 

snarare än ett verktyg för textförfattaren att övertyga sina läsare och åhörare med. Lärarens 

uppgift, enligt Larson (1968:127), är därför att hjälpa eleverna att välja textinnehåll genom att 

hjälpa dem att se vad i materialet som är av intresse och värde för framställningen och det är 

här frågorna som arbetsmetod kommer in. Målet med denna undervisning bör vara att 

eleverna genom utforskandet av sitt ämne blir så förtrogna med materialet som möjligt och för 

att komma dit bör de genomgå en process av systematiskt frågande (Larson, 1968:128). 

Eleverna sysselsätter sig med detta i princip på egen hand och även om läraren kan 

demonstrera tekniken måste eleverna själva använda den om de ska kunna utnyttja den i sitt 

lärande (Larson, 1968:128). 

Larson (1968:128 f.) förklarar att många av frågorna uppmuntrar eleverna att använda sig av 

logiska tekniker som indelning och klassificering. Några exempel på Larsons (1968:132) 

frågor är ”Vad är dess exakta fysiska egenskaper?”, ”Vem behöver det?”, ”Vilka syften kan 

det fylla?” (min översättning). Efter hand kommer eleverna att lära sig vilka frågor som kan 

ge relevanta idéer till vilket ämne och vilka frågor som är ofruktbara i sammanhanget (Larson, 

1968:128 f.). När eleven väl har tillägnat sig denna förmåga medför detta att hon eller han 

snabbare kan upptäcka och plocka ut det relevanta från det aktuella materialet (Larson, 

1968:129). Detta, att kunna sålla och sovra i den stora mängd information som finns, borde 

ses som en viktig förmåga i alla skolans ämnen men också i livet i stort. 

Orsaken till att Richard Larson (1968:131) valt att fokusera på just inventeringsfasen i den 

retoriska arbetsprocessen är att han menar att oförtjänt mycket fokus ofta läggs på ordnandet 

av materialet, retoriska strategier, språkstil och språkfigurer, men om man inte har något att 

säga är det ingen idé att lägga energi på hur man ska säga det. Om eleven först får redskap för 

att kunna säga något meningsfullt kan eleven i ett andra steg själv inse vikten av i vilken form 

och med vilket språk detta viktiga ska sägas. Även om eleven inte kommer till denna insikt 

kan hon eller han ändå ha skrivit en övertygande text som påverkar läsaren, något som inget 

tomt uttalande, hur perfekt det än är, kan göra (Larson, 1968:131).  
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4.2.7 Totalmemorering som ett verktyg för lärande 

Som visats tidigare i denna uppsats är memoria den kanske mest omstridda delen i den 

retoriska arbetsprocessen. Frågan om memoria förtjänar eller inte förtjänar sin plats i 

partesläran delar teoretiker och forskare på området. Som en kontrast till synen på memoria 

som parteslärans bortglömda del konstruerade Jackson B. Miller (2005:48) ett 

lektionsupplägg som byggde på vad Hellspong (2004:165) skulle kalla totalmemorering. 

Övningen bestod i att låta eleverna memorera ett utdrag på 2-3 minuter från ett redan 

existerande tal och sedan presentera det inför klassen. Syftet var dels att utmana elevernas 

memoreringsförmåga, dels att utveckla deras förmåga att muntligt framföra en text och skapa 

kontakt med publiken (Miller, 2005:48). 

För att genomföra övningen rekommenderar Miller (2005:49 f.) att utdragen kommer från tal 

från modernare tid eftersom eleverna lättare kan relatera till dess teman, perspektiv och språk. 

Alla elever bör få olika utdrag och de bör vara 250-350 ord långa för att passa in i tidsramen 

2-3 minuter. Då utdraget förmodligen bara är en del av ett tal bör man sträva efter att hitta 

utdrag med tydlig inledning, mittparti och avslutning. Utdragen delas ut minst två veckor 

innan själva presentationen ska äga rum (Miller, 2005:49 f.). 

Då elevernas uppgift är att memorera utdragen utantill och inte är tillåtna att ha manus eller 

stödord vid presentationen, rekommenderar Miller (2005:49) en diskussion av olika 

memoreringstekniker i klassen. Några av Millers (2005:50) förslag är att eleverna spelar in sig 

själva när de läser texten högt och sedan lyssnar på det om och om igen, alternativt bara läser 

talet högt gång på gång eller att dela in utdraget i mindre delar och memorera en del eller en 

mening åt gången. Emellertid påpekar Miller (2005:50) att repetition är det viktigare i 

memoreringsprocessen, varför läraren bör uppmuntra eleverna att läsa talet högt så fort de får 

chansen. Repetitionen kommer göra att eleverna känner sig mer förtrogna med texten och 

säkrare inför presentationen inför klassen. En diskussion efter presentationerna kan hjälpa 

eleverna att förstå hur memorering kan hjälpa dem i framtida muntliga övningar och att finna 

de mest effektiva struktureringsfaktorerna, språkvalen och argumenten i utdragen som 

presenterades (Miller, 2005:50). Så även om övningens fokus är memorering kan också 

aspekter som dispositio och elocutio involveras. 

Hur kan en bedömning av denna typ av övning se ut? Miller (2005:49) betonar att eftersom 

eleverna inte är ansvariga för talets innehåll bör bedömningen fokusera på elevens generella 

förmåga att kommunicera textens budskap genom att beröra röstmässiga och fysiska faktorer 
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som volym, tempo, betoning, variation, ögonkontakt, gester, hållning och kroppsspråk. Detta 

borde tyda på att det intensiva arbetet med memoria ska göra att eleverna vid framförandet 

kan fokusera på aspekterna som rör actio/pronuntiatio utifrån vilka eleverna också bedöms 

utifrån. 

Av intresse är också att se vad eleverna fick ut av övningen. Enligt Miller (2005:51) 

uppskattade eleverna att de fick en färdig text så att de kunde lägga mycket tid och energi för 

att finslipa själva framförandet. Miller (2005:48) menar vidare att det finns många fördelar 

med att eleverna får i uppgift att minnas en annan talares ord; elevernas förståelse för de 

konsekvenser av de språkval vi gör i relation till talare, publik och situation ökar. De 

memorerade presentationerna lärde också eleverna att använda effektiva tekniker för 

strukturering, formulering och presenterande av muntliga argument. Slutligen hjälpte 

övningen eleverna att inse med vilka medel olika talare kan uttrycka samma idéer på olika sätt 

(Miller, 2005:48). Detta visar att en memoreringsövning som denna inte bara hjälpte eleverna 

med memoria utan även med andra delar av den retoriska arbetsprocessen, till exempel 

dispositio, elocutio och actio. Det blev egentligen inte någon isolerad memoreringsprocess, 

utan snarare ett led i att få eleverna att utveckla sin förmåga att ta hjälp av den retoriska 

arbetsprocessen vid muntliga anföranden.  

4.2.8 Actio/pronuntiatio och poesi 

Ofta kanske arbetet med poesi i skolan handlar om tyst läsning, högläsning, analyserande eller 

egen producering. Men i förhållande till den retoriska arbetsprocessen kan poesi vara ett 

ypperligt tillfälle till att arbeta med tekniker som rör actio/pronuntiatio, framförandet. Detta 

anser åtminstone Tom C. Hunley (2006:37). Poesin vilar både på en muntlig och på en 

skriftlig tradition och Hunley (2006:38 f.) betonar vikten av att låta sina elever förstå även 

poesins muntliga dimension genom att föra upp till diskussion vilka faktorer som påverkar det 

muntliga framförandet av poesin. Vidare framhåller Hunley (2006:40) att arbetet med 

actio/pronuntiatio inte får ta fokus från de andra delarna i den retoriska arbetsprocessen men 

att det kan användas som ett verktyg för att lyfta orden från pappret och ge dem liv (Hunley, 

2006:40).  

Utifrån sina forskningsresultat föreslår Hunley (2006:44 f.) en rad olika övningar och 

aktiviteter för att öva på actio/pronuntiatio i poesiundervisning där ett exempel är att titta på 

inspelningar av muntligt framförd poesi och poetry slam och utifrån dessa diskutera saker som 

hållning och gester hos den som framför poesin. Men arbetet med framförandet av poesi 
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behöver enligt Hunley (2006:38) inte bara handla om muntliga aktiviteter utan kan även 

innefatta skriftliga. Han utgår från Robert J. Connors (1993:65 ff.) som är en av de som menar 

att innebörden av actio/pronuntiatio ska tolkas som på vilket sätt ett material levereras eller 

framförs och i skrivsammanhang innebär det formatet på den färdiga texten, det vill säga, 

saker som val av typsnitt, papper och layout. Utifrån detta föreslår Hunley (2006:38) att 

eleverna i slutet av terminen får producera en klassbok som innehåller dikter valda av 

eleverna själva. Det skriftliga framförandet kommer fram då eleverna till exempel väljer 

papper och typsnitt, designar omslaget och namnger boken (Hunley, 2006:38). Hunleys syn 

på actio/pronuntiatio visar att det inte bara handlar om hur framförandet levereras i stunden 

utan att det faktiskt kan vara något som eleverna får träna på och upptäcka faktorer som å ena 

sidan påverkar den muntliga framställningen, å andra sidan den skriftliga. 
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5 Diskussion 

Retorik har definierats på olika sätt ända sedan antikens första retoriker. Medan vissa 

teoretiker och forskare hävdar att retorik bara har med muntlighet och tal att göra menar andra 

att retorik handlar om alla slags texter som har som syfte att påverka och övertyga. Trots 

denna diskrepans verkar de flesta beskriva den retoriska arbetsprocessen som det arbete som 

både talaren och skribenten lägger ner i samband med sitt muntliga framförande eller den 

skrivna texten. Detta, att den retoriska arbetsprocessen både rör muntlighet och skrivande är 

något som också framhålls i ämnesplanen för svenska (Skolverket, 2011).  

Det är däremot tydligt att beroende på hur man ser på den retoriska arbetsprocessen kan man 

utskilja olika faser eller delar. Exempelvis ingick intellectio i inventio under antiken medan 

den idag ofta räknas som en egen fas. Det är kanske inte så konstigt då allt från innehåll, 

disposition och språk måste relateras till mottagare, syfte och kontext. I kursen Svenska 1 är 

ett kunskapskrav för betyget E att elevens språk i muntlig framställning och i texter till viss 

del är anpassat till just mottagare, syfte och kontext. Anne Palmér (2010:83 f.) har dock visat 

att syftet med elevernas framställningar i undervisningssammanhang blir komplicerat. Syftet 

kan på samma gång vara att lära sina klasskamrater något, eller att övertyga dem om något 

men också att visa upp sina tal- eller skrivfärdigheter inför läraren som ska bedöma elevens 

prestation. Detta tror jag är svårt att komma ifrån, för utan någons slags bedömning eller 

utvärdering kommer eleven inte att kunna utvecklas. Samtidigt anser jag att det är viktigt att 

eleverna kan formulera egna syften och tänka sig in i andra kommunikationssituationer med 

andra mottagare än läraren. 

Det finns alltså en oenighet om vilka delar den retoriska arbetsprocessen omfattar och den 

problematiken har fångat mitt intresse. Som jag ser det består denna problematik i att försöka 

anpassa den antika partesmodellen till dagens samhälle. Ett försök är att lägga till ytterligare 

en fas efter actio/pronuntiatio, till exempel Anders Sigrells (2008:83) feedbacktio och Siv 

Strömquists (1998: 21) emendatio som visar på behovet av reflektion och bearbetning i denna 

typ av process. Det handlar om att kunna utvärdera och se hur framställningen skulle kunna 

bli ännu mer effektiv och övertygande. Vid tal är det saker man får tänka på till nästa gång 

men vid skrivande finns möjligheten att revidera texten. Cecilia Olsson Jers (2011:123) 

beskriver hur eleverna i hennes undersökning fick arbeta med sitt skrivande som en process 

som inte slutar med den färdiga texten utan de fick möjlighet att bearbeta sina texter för att 

utvecklas. Denna möjlighet uteblev efter elevernas muntliga anföranden. Jag tror absolut att 

feedbacktio och emendatio är viktiga komponenter i den retoriska arbetsprocessen och då 
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även i samband med muntliga framställningar. Framför allt tror jag att bearbetandet och 

efterarbetet är väsentligt för att elever ska kunna utveckla sin kommunikativa förmåga. 

Intellectio, feedbacktio och emendatio får således representera behovet av fler delar utöver de 

som antikens retoriker utgick ifrån. I min utredning av den retoriska arbetsprocessen har 

också det omvända kommit fram – att idag utesluta delar som inte anses aktuella längre. Där 

utgör memoria det uppenbara exemplet. Motståndarna till denna del menar att det har att göra 

med det moderna samhället som ett skriftsamhälle, till skillnad från antikens muntliga kultur, 

och den tekniska utvecklingen som tillhandahåller hjälpmedel som inte de klassiska 

retorikerna hade tillgång till. Som en kontrast till denna uppfattning kan till exempel Jackson 

B. Millers (2005) memoreringsövning utgöra. Enligt honom gav elevernas totalmemorering 

av textutdrag bara positiva och goda effekter på deras lärande. Dess baksidor framkommer 

dock inte. Att studera denna typ av memorering utifrån mer kritiska perspektiv anser jag 

därför skulle kunna vara av intresse. Jag tror att en totalmemorering lämpar sig för vissa 

aktivitetet och för visst lärande medan andra typer memoreringar kan behöva fokuseras i 

andra sammanhang och för andra syften. 

Något som slog mig mer och mer under detta arbete var hur medveten jag blev om min egen 

arbetsprocess. Som ett exempel kan nämnas att jag, när jag som bäst höll på att bearbeta 

avsnittet om dispositio insåg att det jag just höll på med var att ordna och strukturera mitt 

material. Det blev som en väckarklocka för mig, och som en trygghet att jag befann mig i 

samma process som jag skrev om. Men liksom Janne Lindqvist Grinde (2008:60) och Lennart 

Hellspong (2004:55 f.) har påpekat att processen inte går i en rak linje från intellectio till 

actio/pronuntiatio håller jag med om att de olika stegen under arbetets gång flyter ihop. Men 

även om inte processen är linjär från början till slut, har jag insett hur stor betydelse just 

intellectio med sin situationsanalys har. Var och en av de efterföljande delarna måste relateras 

till mottagare och syfte för att framställningen ska bli så effektiv som möjligt. På grund av 

detta tänker jag att det finns en mening med att intellectio beskrivs som den retoriska 

arbetsprocessens första steg, för har man mottagare, syfte och kontext klart för sig blir det 

lättare att veta vilket innehåll man ska ha, i vilken ordning det ska komma, med vilket språk 

och andra verktyg det ska framföras. För elever som har svårt att komma igång med arbetet 

inför muntliga och skriftliga framställningar tror jag att intellectio kan vara ett bra första steg 

att ta. 
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Jag har också i min egen process insett hur pass tätt de olika delarna av partesläran hänger 

ihop med varandra. Det innebär till exempel att valet av vad (inventio) och hur (elocutio) jag 

skulle skriva fick bestämmas av tanken på vem som ska läsa uppsatsen och att dispositionen 

av texten måste göras utifrån den tänkta läsaren och mitt syfte. I arbetet med att utreda vad 

den retoriska arbetsprocessen innebär och lyfta fram exempel på hur den kan användas i 

undervisning har jag alltså lyckats identifiera att även jag i mitt skrivande utgår från den 

retoriska arbetsprocessen. Detta kanske visar att, som redan påpekats av forskare, kunskaper i 

denna process är ett verktyg både vid skriftlig och muntlig framställning och att elever med 

hjälp av den kan utveckla sin kommunikativa förmåga. 

Min utredning och sammanställning visar att den retoriska arbetsprocessen är mer än bara 

teoretiska latinska termer. Den hjälper oss att bygga upp effektiva texter, men också att se hur 

alla de texter som omger oss varje dag påverkar oss. På olika sätt visar kapitlet om den 

retoriska arbetsprocessens didaktiska sida hur man med enkla medel kan införliva den antika 

partesläran i ett klassrum på 2010-talet. Tanken om att ge retorik och den retoriska 

arbetsprocessen större utrymme i svenskundervisningen på gymnasiet är god men det får inte 

stanna vid att innebära en instrumentell begreppsinlärning av latinska termer. Detta tror jag 

kan vara en risk med den paradox som Hellspong (2004:57) uttrycker om att blivande 

svensklärare ofta inte själva får undervisning eller någon teoretisk grund i retorik. Det 

didaktiska perspektivet i denna uppsats visar dock att lärare har ypperliga möjligheter att i 

undervisningen införliva den retoriska arbetsprocessen som det funktionella verktyg det 

faktiskt är. 
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