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Inledning 
På internet hittar vi på sajter som Youtube och Vimeo mängder med instruktionsvideor skapade 

av vanliga datoranvändare. Det kan handla om träningstips eller en recension av en mobiltelefon. 

Redan tillgänglig utrustning som mikrofon och kamera på en bärbar dator kan användas eller så 

kan man köpa till utrustning för några hundralappar. Ofta står personen framför kameran och ta-

lar och visar saker och klippning är inte nödvändig. En annan enkel metod är att spela in ljudet 

och det som visas på datorskärmen, där man kan visa exempelvis en bildpresentation. 

I skolans värld finns det lärare som dragit nytta av inspelningstekniken och elevers tillgång till in-

ternet på datorer, surfplattor och mobiltelefoner. En förekommande term i skolsammanhang är 

Flipped Classroom och flera böcker har skrivits i ämnet. Enligt denna modell låter läraren elever 

ta del av inspelade instruktioner och föreläsningar och använder tiden i klassrummet för att ar-

beta med det som tidigare gjordes som hemarbete, men med lärarens stöd. Klassrummet kan där-

igenom bli mer interaktivt där läraren kan ge individuell återkoppling och arbetet kan fokusera på 

utredning av missförstånd och tillämpning av det eleven lärt sig. Och elever som tidigare varit 

mindre aktiva kan få ett större utrymme. (Horn, Tucker) 

Genom Flipped Classroom tänker man sig att man hanterar den värdefulla klassrumstiden mer 

effektivt men för att det ska fungera behöver filmklippen vara väl integrerade i undervisningen. 

Läraren kan till exempel kräva att eleverna tar med sig anteckningar till lektionen och att har for-

mulerat frågor. Det handlar också om att eleverna känner sig motiverade att se filmklippen. Det 

kan vara motiverande att eleven själv kan välja när och var den vill titta på filmklipp och att det är 

möjligt att spola tillbaka eller hoppa över delar man redan kan. (Horn) 

Att bedriva undervisning enligt denna modell förutsätter samtidigt att eleverna ser filmklippen i 

sig som tillräckligt intressanta att titta på. De behöver därför vara av en viss kvalité. Jag avser där-

för att undersöka dels hur ett sådant klipp kan framställas, dels det färdiga resultatet. Det faller sig 

därför naturligt att vända sig till retoriken, som ägnar till att övertyga. Det är också av intresse att 

utvärdera det färdiga klippet utifrån i vilken grad det är propaganda och i vilken mån propaganda 

är tjänlig i sammanhanget, speciellt med tanke på kursplanens mål rörande ett källkritiskt sinnelag.  

Mitt mål är att spela in ett filmklipp på omkring två minuter och jag vill undersöka följande: 

 Hur kan ett filmklipp spelas in grundat i klassisk retorik för att användas för Flipped 

Classroom? 

 I vilken mån kan detta filmklipp komma att bli propaganda? Och är det förenligt med 

skolans mål som rör kritiskt tänkande? 

Arbetet syftar till att underlätta för de lärare som vill arbeta efter modellen Flipped Classroom. 

Lärdomar ska kunna dras kring hur ett filmklipp kan konstrueras och utvärderas. 



 

 

5 
 

Inramning 
Jag undersöker nu vad källkritik och propaganda är och hur propaganda använts i film historiskt 

och i nutid. 

Skolans demokratiska uppdrag 
Källkritiken i skolan kopplar till skolans demokratiska uppdrag. Och för att förstå skolans demo-

kratiska uppdrag behöver vi gå tillbaka i tiden. I boken om pedagogerna (Forsell) skriver man om 

en kommissions huvudbetänkande 1948 inför omdaning av skolan där man säger att ”skolans 

främsta uppgift är att fostra demokratiska människor”. Det är efterkrigstid och man vill till varje 

pris undvika att något liknande inträffar igen. Man ger därför skolans demokratiska uppdrag en 

överordnad ställning. Man skriver att eleverna ska få lära sig att göra egna personliga ställningsta-

ganden och att man ska inpränta ett kritiskt tänkande sinnelag. Detta liknar målen i dagens kurs-

plan för Naturvetenskap (GY2011) där eleverna ska ställa frågor och ge argument och kritiskt 

värdera. Målet var att forma människor som skapar samhällen i fred. På senare tid har kunskaps-

uppdraget fått en ökad betydelse. (Forsell)   

Kritisk granskning och propaganda genom berättelser 
I Lärares retorik skriver Hans Gunnarsson (Gunnarsson) om retoriken i naturvetenskapliga äm-

nen. Han berättar om hur berättelsen kan användas för att ge större förståelse och ge utgångs-

punkter för kritik. Det kan också underlätta jämförelse av teorier. 

Två exempel som Gunnarsson ger på berättelser är hur gravitation är en krökning av tidrummet 

eller hur utvecklingsläran kopplades av Darwin till Englands djuruppfödning som hade gott anse-

ende.  

Jens Elmlund Kjeldsen (Kjeldsen) är inne på samma spår när han talar om närhetsprincipen, att 

”ju närmare något känns, desto starkare kommer det att upplevas”. Han ger bland annat följande 

exempel att det påverkar oss mer om en vän berättar om en trafikolycka den har sett än om vi lä-

ser om det i tidning även om det gäller en person som vi inte känner. Han menar att närhet ”på 

samma sätt verkar starkare när den utrycks visuellt”. Det kan handla om att använda målande ord 

så att åhörarna ser saker framför sig och lever sig in.  

Berättelsen och den förenkling den innebär och dess retoriska syfte kan alltså underlätta förståel-

sen vilket kan göra kritisk granskning möjlig. Samtidigt kan berättelsen tänkas innebära att det är 

propaganda. Det verkar som om propaganda och kritisk granskning alltså inte behöva vara diko-

tomier. 

Retorik och samhällskritik 
I Caicedos bok Retorik (Caicedo) berättar han hur retorik kan relateras till makt. Och han skriver 

att makt är en komplex uppsättning av språkliga praktiker och som inte är grunden av medvetna 

beslut utan är något som bara sker. Han ger här också en alternativ syn på retorik där det handlar 
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om att ”utröna hur och hur långt det vore möjligt att tänka på ett annat sätt istället för att berätta 

vad man redan vet”. Och makt handlar om att fastställa det normala och det finns regler som 

kontrollerar hur vi tänker och vad vi anser oss veta. Makt och vetande är tätt ihopknytet och kun-

skap blir specifik till både tid och plats. Caicedos skriver vidare att man kan ta rollen av att visa 

att det som förefaller vara inte med nödvändighet behöver vara så. Det är därmed möjligt att fri-

göra sig från identiteter som låser oss vid ställningstaganden. 

Retoriken kan också ses som en ömsesidig alstring av energi i syfte att växa (Caicedos). Detta här-

stammar från feministisk teori. Det man vill åstadkomma här är en miljö där förändring kan ske. 

Kopplar vi detta till ”berättelsen” så kan möjligen berättelsen vara just en väg till att skapa en så-

dan miljö i och med att den underlättar skapandet av förståelse. Och den vidare synen på retorik 

tänker jag kan göra oss uppmärksamma på hur praktiker formas och göra oss till starkare aktörer. 

Sanningar och fakta 
Caicedos nämner att filosofen Foucaults inte intresserade sig för vad som är sant eller falskt utan 

för det som leder till frigörelse. Kanske såg han liksom José Luis Ramirez sanning som något för-

änderligt som uppstår genom retoriska processer. Och i vetenskapssammanhang kan det handla 

om hur vetenskapsmän argumenterar för sina ståndpunkter och där något vedertaget kan bytas ut 

mot något annat när tillräckligt många inkonsekvenser och motsägelser framträtt. (Caicedos) 

Om det skriver Astley att praktikens värld må ha en objektiv verklighet men att den för 

oss är omöjlig att förstå annat än i subjektiva termer eftersom vi bara kan förstå den ge-

nom den kunskap vi redan har (Caicedos) 

Alltså innebär det att även om det skulle finnas objektiva sanningar så kan de inte upptäckas fullt 

ut av oss människor. Ett äldre sätt att se det på är att fakta finns där att upptäckas till skillnad från 

konstnärliga föremål som skapas. Men man menar att även en vetenskapsman liksom konstnären 

drivs av fantasin och följer en kreativ arbetsprocess. Den fråga man bör intressera sig för är såle-

des hur något upptäcks. (Caicedos) 

Vi kan till exempel titta på Al Gores film om klimatet (Caicedos). Al Gore visar en graf över hur 

koldioxidutsläpp i relation till uppvärmning av atmosfären och man ser hur de nära sammanfaller 

och ger fog för tesen att koldioxidutsläpp orsakar en temperaturhöjning. Han menar att slutsatsen 

kommer utav grafen. Men det som inte sägs är att grafen har tagits fram under en process bland 

vetenskapsmän och där avvägningar har gjorts och man skapat ordning i ett kaos av dokument 

och statistik. Grafen blir en produkt av en process där processen kommer först. Detta är alltså 

intressant för det handlar om hur något upptäcks. 

En möjlig utväg som ges är att vi ser fakta och sanning som något där vi förhandlar om mening 

och innebörd och att det handlar om att välja klokt. Förhandlingen kan äga rum både mellan 

forskare och bland den publik man vänder sig till. En möjlig slutsats är således: 
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Att [det gäller att] vara uppmärksam på och vända sig mot den egna praktiken, att medve-

tandegöra sig själv om det förgivettagna i praktikens handlingar och vad detta i förläng-

ningen innebär. 

Källkritik 
Caicedos citerar José Luis Ramirez, att ”retoriken blir en avvägning mellan det som sägs, vem 

som säger det och till vem det sägs.” José kan här tyckas tangera källkritiken vars huvudsakliga 

frågor är Vad har hänt? och Hur har det gått till? (Thurén). Källkritikens frågor kan ses som bre-

dare och kan ses även innefatta vad som har sagts, vem som har sagt något och till vem det har 

sagts. 

Källkritikens tillkomst 

Källkritiken är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant eller sannolikt och källan 

kan vara muntlig, skriftlig eller fysisk. Källkritiken bedömer dess tillförlitlighet. Källkritik började 

under 1800-talet att tillämpas på historia och man vill rensa ut sägner och lösa spekulationer. Allt 

som inte var välgrundade påståenden skulle bort. Till Sverige kom källkritiken vi sekelskiftet. För 

oss kunde det röra om spännande vikingaberättelser som ofta inte höll måttet. Man ville bygga 

upp en trovärdig historievetenskap. (Thurén) 

Upprensningen i historian i Sverige sammanföll med influenser som allmän rösträtt men det 

fanns också politiska skäl då gamla berättelser kunde användas som argument i debatter. Sedan 

har källkritiken spridit sig till andra vetenskaper och man har också fått en mer relativistisk syn på 

vad som är sanning. Något man insett är att ”tolkning kräver rationalitet och logik men också 

fantasi och intuition”. Man behöver dock ha en rationell inställning till världen att saker går att 

mäta och undersöka. (Thurén) 

Källkritiska principer 

De finns något man kallar de källkritiska principerna. Det handlar om att källans äkthet -att den 

utger sig för att vara det den är, tidssambandet – att tiden som gått mellan en händelse och berät-

telsen om den påverkar trovärdigheten, oberoende – att källan inte gått i flera led, tendensfrihet – 

att inte någon har intresse av att förvränga berättelsen. (Thurén) 

Därtill kommer urvalet av fakta, tolkning av innebörder samt frågor om källans allmänna 

tillförlitlighet och sannolikhet. (Thurén) 

Det är också så att en lämning är mer trovärdigt än en berättelse till exempel att ett fingeravtryck 

är mer trovärdigt än ett vittnesmål. Jag tänker att det här handlar om en lämning som i sig berät-

tar något och som inte är beroende av en berättelse kring lämningen. Till exempel så visades det 

som påstods vara Hitlers dagbok inte alls vara det. (Thurén) 
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Att lösa källkritiska problem och svårigheter 

För att lösa källkritiska problem behöver man precisera vilken fråga som ska besvaras och defini-

era begrepp som ska användas. Att definiera begrepp kan till exempel handla om att definiera ål-

der framför att använda ett begrepp som ung eller gammal. Exempel på andra ord som kan vara 

viktiga att definiera är arbetarklass, fattigdom och terrorism. 

När det gäller gränsen mellan äkta och falsk skriver Thurén att den ofta kan vara svår att dra. Det 

kan till exempel röra sig om en direkt förfalskning och sådana har påträffats även inom veten-

skapen. Det kan även röra svårbekräftad information från en pågående krigshärd. Det kan vara 

propaganda men också röra sig om subjektiva upplevelser. Det kan även finnas psykologiska för-

klaringar till att viktig information rörande något inte efterfrågas eller ses. Man kanske gärna vill 

att det ska vara sant eller inte tycker sig ha anledning att ifrågasätta en hemsk berättelse. 

En uppenbar förfalskning kan röra manipulation av ett foto men det kan också vara att foton ak-

tivt väljs bort för att något inte ska avslöjas. Samtidigt kan det vara så att det som inte avslöjas 

egentligen inte är av betydelse men kan påverka uppfattningen. (Thurén) 

När det gäller att uppfatta rätt har det visat sig vara svårt att i en stressad situation exempelvis av-

göra vem som är gärningspersonen och det kan också vara möjligt att missförstå det man se ex-

empelvis genom att blanda ihop tidsföljder. När det gäller minnet läggs udda saker lättare på min-

net. Och vi glömmer ofta mycket snabbt medan det som inte glöms snabbt stannar kvar länge i 

minnet. Samtidigt bearbetas minnesbilder som stannar kvar och kan förändras med tiden. 

(Thurén) 

Partiskhet 

Thurén skriver att ”källkritiken är cynisk och misstänker att alla som har intresse av att ljuga kan 

göra det”. Den som är part i målet kan låta sina egna intressen gå före sanningen. Man kan tänka 

sig att det också är vanlig förekommande att personen inte själv ser sig som partisk och inte aktivt 

ljuger. Det kan handla om vilken verklighetsuppfattning man har, sina subjektiva upplevelser och 

vad man får bekräftat i sitt umgänge med likasinnade.  

Något man kan göra är att försöka få fram motsidans version för att kunna jämföra och det båda 

parter är överens om kan troligen ses som sanning. En källa som är partisk och ensamstående kan 

ses sakna värde men kan ändå ha ett publistiskt värde men det är då viktigt att påpeka osäker-

heten. (Thurén) 

Tolkning 

Källkritik handlar om människor, och därför behövs förståelse av människor, människors 

villkor och människors drivkrafter. För detta krävs inlevelse, empati. 

Något Thurén understryker är att källkritiken trots att den kan verka metodisk och helt rationell 

är en fråga om tolkning och innebörder och att det behövs empati och förkunskaper för att göra 
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tolkningen. Thurén ger exemplet att en ung pojke som utsetts för en plågsam behandling kan 

tyckas bestraffas men ett det med en kulturell förståelse och förkunskap bättre kan komma att 

jämföras med konfirmationen, en initiationsrit. Och Thurén nämner två olika synsätt som kan 

vara värdefulla. Att se det som mycket svårt att kunna förstå människor i olika samhällen för att 

vi är så olika och att se människors villkor som lika överallt i grunden och därför begripliga. 

Propaganda 

Lite förenklat kan vi säga, att det typiska propagandatalet har målet att 1. ge ett enkelt svar 

på kanske en svår fråga 2. ladda svaret med kraft 3. göra svaret lätt att uppfattas och min-

nas 4. skydda svaret mot tvivel 

Hellspong talar här om målet för att propagandatal. Vi ser här att man vill ge ett enkelt svar på en 

svår fråga och skydda svaret mot tvivel. Man tillhandahåller alltså inte all information och presen-

terar informationen på valda sätt. Det man vill åstadkomma är ”rätt verkan”. Man använder för 

detta suggestionsmedel, medel för att övertala.  

Enligt Hellspong förutsätter propagandan att det förekommer konflikter i ett samhälle och dessa 

konflikter kan utkämpas med retoriska medel alltså propaganda. ”Propagandan kan stödja en rå-

dande ordning men kan också verka för att ändra den, genom att ge röst åt en kritik”. Och det 

med att ge röst åt en kritik tänker jag kan ses som speciellt intressant med tanke på att det kan 

handla om att bredda synsätt, att berika, inte att förminska. Propaganda menar Hellspong annars 

ofta kritiserar för att den vädjar till känslorna och verkar ensidigt i en riktning, att den inte respek-

terar ”motpartens autonomi, hennes möjligheter att ta ställning självständigt och kritiskt”. Propa-

gandan verkar alltså stå i ett motsatsförhållande till kritisk granskning. 

Samtidigt skriver Hellspong att propagandan kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel. Man 

kan ämna att upplysa och förmedla kunskap. Och propagandan kan göra det enklare att sprida 

information, och ”att det rör sig om en anpassning till vår begränsade förmåga att fatta krångliga 

beslut”. En skillnad i ett pedagogiskt sammanhang kan dock vara att man är öppen med att det 

rör sig om en förenkling. 

Suggestionsmedel 

De suggestionsmedel som Hellspong (Hellspong) nämner är förenkling, förstärkning, förtätning 

och förklädning. Förenkling kan handla om att se på en fråga främst ur en synvinkel och det kan 

också handla om att man gör ett urval av fakta inom perspektivet. Ett exempel på förenkling är 

att använda rasterord. Man kan till exempel välja att tala om en ”ofödd människa” eller ett ”fos-

ter” beroende på hur man ställer sig i abortfrågan. Och man vill lyfta fram det föreslagna som det 

enda tänkbara. Det kan också handla om att passa in allt man säger i ett mönster, att inte upp-

muntra till fortsatt sökande. En annan typ av förenkling är att polarisera. Man överdriver skillna-

den mellan två perspektiv och man kan karikera motståndaren. Man kan vilja bunta ihop mot-

ståndaren genom en gemensam egenskap och man kan spela på föreställningar om gott och ont.  
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Förstärkning kan handla om att visa på att tankarna man för fram inte bara är riktiga och även 

viktiga. Ett förstärkningsmedel är emfas och dess grundform är ropet. Det kan handla om att ge 

utrymme i talet, upprepa, placera rätt och även att använda tonfall och gester. Och en möjlighet 

är också att använda sig av laddade termer som till exempel ”frihet”. 

Förtätning handlar om att få plats med det viktigaste genom att inte säga allt men ändå få lyssna-

ren att tänka på det man vill. Man kan lämna luckor i sin tankegång som fylls i av lyssnaren. Detta 

kan också göras för att inte lyfta upp sådant i ljuset som inte tål att granskas. Man kan också låta 

språkets kraft att konnotera till att ”överlagra en fylligare mening än den bokstavliga”. Man kan 

till exempel lyfta fram vikten av att alla ”själv får bestämma”, ett frihetsideal. En annan metod är 

att knyta ihop ord för att förena en betydelse. Man skapar en bild och blir mer konkret. 

Förklädnad kan vara medveten lögn men också obestämdhet, försköning och abstraktion. 

Lögnen kan också vara av svårkontrollerad art, något som mycket väl kan vara sant men inte be-

höver vara det. Obestämdhet kan användas för att i sammanhanget lura lyssnarna att tolka fel. 

Man behöver senare inte stå till svars om det uppdagas. Det kan också användas för att hantera 

problem med en blandad publik. Olika personer kan tolka det som sägs som att det är till fördel 

för just dem. Försköning kan vara att man använder ett neutralt eller positivt ord för något med 

negativ klang. En planerad krigsinsats kan till exempel beskrivas som en ”kirurgisk operation”. 

Retoriska grepp i propagandafilm historiskt 
Kwiatkowski beskriver i Film, Samhälle och propaganda (Betz) hur propaganda användes i filmen 

av Sovjet och USA under kalla kriget som man menar börjar 1948. I väst tolkade man under kri-

get, som fortfarande pågår när boken publicera 1982 fortfarande pågår, sovjets handlingar som 

fientliga i och med ett sökande av världsherravälde medan man i sovjet menade att kriget berodde 

på imperialismens illvilliga intentioner.  

Man räknar antalet filmer vars primära syfte var att sprida propaganda de första åtta åren av kriget 

och finner att de var 72 för USA:s del och 23 för Sovjets del. Detta kan jämföras med det sam-

manlagda antalet filmer som var 2899 i USA och 318 i Sovjet under samma period. USA har här 

producerat tre gånger fler propagandafilmer men sett till andel av det totala antalet filmer leder 

Sovjet. De två första filmerna släpptes redan 1948 och heter The Iron Curtain från USA och 

Russkij Vopros (Den ryska frågan) från Sovjet. (Betz) 

Skådeplatsen var ofta det ockuperade och uppdelade Tyskland. En tidig sovjetisk film var Mötet 

vid Elbe där man vill skildra sin syn beträffande den tyska frågan. Där framstår amerikanerna 

som ”sympatiska och något naiva, som klumpiga offer för sitt eget samhällsystem”. Man riktar 

här inte agg mot det amerikanska folket eller militärer på mellannivå utan mot de högt uppsatta, 

”kapitalets och det militärindustriella komplexets agenter”. Och detta retoriska grepp kommente-

rar Kwiatkowski: (Betz) 
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Här ligger […] filmens styrka som propagandaverktyg. Den försöker inte urskillningslöst 

kasta allt över bord utan värderar istället olika personers agerande och på det viset distan-

serar den sig från de allra värsta schematiska greppen.  

Han verkar alltså mena att eftersom filmen ger en mer nyanserad bild av verkligheten så blir den 

mer trovärdig och därför slagkraftig. Och han skriver också att han tror att det enbart var av tak-

tiska skäl. Den ryska filmen fabulerar fritt kring vissa allmänt hållna fakta medan en samtida ame-

rikansk film, The Big Lift, utgår från konkreta historiska händelser. (Betz) 

Man illustrerar i The Big Lift detaljer från det tyska livet i efterkrigstid. Filmen visar på ett ameri-

kanskt sätt all leva med förälskelser och vurmande för demokrati. Uppsala Nya Tidning skriver 

att filmen har ett värde som reportage. Och mottagandet av filmen i Tyskland var varmt. 

Kwiatkowski menar att fastän filmen nog fyller sitt syfte att den inte hade speciella kvalitéer som 

propagandafilm. (Betz) 

En film som Kwiatkowski ser kvalitéer i är Man on a Tightrope från 1953 då den visar den kom-

munistiska byråkratins terror. Man får följa en tjeckisk cirkus i en atmosfär av påbud, angiveri och 

osäkerhet. I filmen slut flyr cirkusen över en bro till väst. (Betz) 

Retoriska grepp i propagandafilm idag 
I uppsatsen Krig i drömfabriken undersöker Hammarström (Hammarström) hur propaganda kan te 

sig i nutida film. Filmerna som analyseras är Independence Day från 1996 och 300 från 2006. 

Hammarström berättar att filmerna ”har valts därför att de inte i första hand uppfattas som vare 

sig propaganda för krig eller som pro amerikanska”. De är fantasier. Han menar dock att det kan 

vara svårt för ett krigsförande land som USA att inte låta propaganda bli en del av filmkulturen 

även om det inte handlar om beställningsjobb. Men nutidens medierapportering kan möjligen 

leda till att krig ses som mindre glorifierat, att propagandan behöver smygas in i filmerna genom 

att grunda sig i fantasier. Dessa fantasier kan dock vara patriotiska och också visa på ”hur, vem 

och vilka som kan rädda landet vid en konflikt”. (Hammarström) 

I Independence Day får man se hur en flotta av illsinnade utomjordingar attackerar jorden och 

får följa huvudpersonerna och USA:s president som söker sin tillflykt i en undangömd ameri-

kansk militärbas. Utomjordingarna anfaller på en given signal och ger sig på storstäder och sym-

boliska monument. Huvudpersonerna planerar hur de ska slå tillbaka och datumet för tillslaget 

blir symboliskt 4 juli, som är USA:s självständighetsdag. En pilot ska flyga in i moderskeppet och 

plantera ett virus som stör rymdfarkosternas skyddsskärmar och man ska då tillsammans med alli-

erade jorden runt slå ut inkräktarna. 

I filmen 300 får vi följa 300 krigares öde när de ger sig ut för att möta perserna och kung Xerxes 

som hotar att ödelägga deras Spartanska rike om de inte frivilligt underkastar sig. Spartas folk-

valda församling har inte gått med på att gå ut i krig så de 300 som frivilligt ger sig ut är bara en 

bråkdel av armén. Och Xerxes armé är enormt stor och kraftfull. De 300 lyckas hålla till stånd vid 
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ett bergspass och de möts av anfall efter anfall. Mot slutet förråds spartanerna av en av deras egna 

som ger igen för att inte ha fått delta bland de 300 på grund av sin dåliga fysik. Perserna kan där-

för ta sig förbi berget en annan väg och omringa spartanerna. 

I Independence Day står hela mänskligheten inför ett stort hot och det är amerikanska huvudper-

soner som kan skydda mot detta hot. Och med USA:s president som en av huvudpersonerna blir 

kopplingen till verkligheten starkare. Vi får också ta del av symboler som flaggan och viktiga mo-

nument som lyfter fram det amerikanska och låter det vara enande och norm och i ett tal presi-

denten håller jämförs det kommande slaget med frihetskriget. Hammarström skriver att propa-

gandan kan bli ”effektiv på ett globalt plan, för den ger oss värderingar och världsuppfattningar”. 

Det är den amerikanska historian som lyfts fram för ”hur hjältedåd kan skapas”. (Hammarström) 

Hammarström menar samtidigt att filmer som Independence Day och 300 säljer in kriget som 

idé. Kanske är det på grund av att kriget har en enkel dramaturgi. Det passar in med en förenk-

ling där man skiljer gott från ont och nyanser saknas. Att sälja in kriget ger filmerna likhet med 

militär propaganda. Det gäller också att sälja in kriget som ofrånkomligt. (Hammarström) 

I Independence Day lyfter fram amerikanska världen som demokrati och välstånd och låter de 

attackeras av fienden. Det är bland annat Empire State Building och Vita huset som attackeras. 

Man kan här se kopplingar till krig som förts av USA där man menar att man har slagits för de-

mokrati. (Hammarström) 

I 300 är det sättet att leva som hotas. Och man hotas av att behöva underkasta sig, något som för 

en spartan liksom för en amerikan kan ses som en omöjlighet. Och mot slutet av filmen när de 

300 krigarna ser ut att tvingas kapitulera får de ett erbjudande om att få behålla sitt land bara de 

erkänner Xerxes som mäktigast. Men de går inte med på att kompromissa och göra avkall på sin 

tro. Detta är alltså ett budskap till oss som tittare. (Hammarström) 

Både Independence Day och 300 är visuellt spektakulära vilket kan tänkas påverka vår kritiska 

hållning och göra att vi tar till oss de implicita budskapen. Det är även möjligt att se det som så 

att: 

Filmen vill ha tittarens sympatier, i utbyte låter filmen tittaren att bli någon annan, en 

hjälte som gör allt det personen själv inte skulle våga men kanske innerst inne drömmer 

om. I det här fallet dö för vårt land mot en uppenbart ond fiende. 

Här ser vi hur tittaren öppnar upp sig för att ta emot budskapet att dö för sitt land. Hammar-

ström menar här att filmen av dessa anledningar är ”ett optimalt propagandaredskap då det når 

våra innersta begär”. Och han menar att både Independence Day och 300 är propaganda ef-

tersom det sänker vår gard och gör oss mer mottagliga för budskap. Som tittare upplever man fil-

merna som underhållning inte politik. (Hammarström) 
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Klassisk retorisk grund
Jag går nu igenom den klassiskt retoriska grund som jag kommer att utgå ifrån när jag skapar det 

pedagogiska filmklippet. 

Retorik  
Jag väljer att utgå från Janne Lindqvist Grindes syn på retorik som grundar sig i hans tolkning av 

Aristoteles att retorik är en konst eller metod att söka efter det som är bäst ämnat att påverka el-

ler övertyga i en given situation. Vi begränsar oss inte till formen tal utan alla typer av symboler 

som används för att övertyga. Och retorik blir här även en metod att lära känna något, exempel-

vis ett problem, ur en mängd aspekter. Retorik handlar således inte om att ”vinna” en argumen-

tation utan är en verktygslåda för att ta reda på bra och mindre bra sätt att påverka eller för att 

göra en analys av vilka möjligheter ett budskap kan tänkas ha att påverka. (Grinde) 

En central del inom denna retorik är att saker kan förhålla sig på flera sätt, till skillnad från logi-

ken. Därav följer att det för två motstridiga ståndpunkter är möjligt att finna argument för båda 

ståndpunkterna samt att det är möjligt att vinkla ett argument på olika sätt för att få det till att 

styrka två motsatta ståndpunkter. 

Sedan vill jag tolka det Grinde skriver om retorik att retoriken inte tar ställning till vad som är ett 

gott eller ont budskap, att den som genom retoriken lyckas förstå sin omgivning bättre, se saker 

ur fler perspektiv och bli bättre på att göra sig förstådd och förstå andra, möjligen mycket väl kan 

tänkas göra mer gott än tidigare.  

Partesläran – aspekter av ett tal 
Parteslärans fem delar kan både vara ett stöd vid skapandet av ett tal samt vid analys. Det är inte 

viktigt att delarna gås igenom i ordning utan normal arbetsprocess för skapandet eller vid analys 

av ett tal kan bestå av att man hoppar mellan delarna under processens gång. Jag utgår fortfa-

rande från Grindes tolkningar av klassisk retorik och gör här en sammanställning: 

Inventio 

Kartläggning av situationen och uppfinnandet av argument.  

Vad ska kommuniceras?/Vad kommuniceras? 

Dispositio  

Ordnande av argumenten.  

I vilken ordning | ska argumenten framföras/framförs argumenten? 

Elocutio  

Val av ord och uttryck.  

Vilka ord och uttryck ska användas/används? 

Actio  
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Planering av framförandet.  

Hur ska framförandet gå till?/Hur sker framförandet? 

Memoria 

Lära sig utantill.  

 - | I vilken mån behärskas ämnet eller talets innehåll? 

Logos etos patos 
Grinde placerar in logos, etos och patos under inventio i sin bok, men dessa verktyg är givetvis 

även användbara under till exempel elocutio eller actio. 

Logos 

Det vi vanligen kallar för sakskäl eller argument. Inte nödvändigtvis logiska argu-

ment men rationella och dess giltighet tolkas av förnuftet. 

Etos 

Handlar om att använda sin karaktär och person för att påverka. Det som åhörare 

eller mottagare på förhand vet är inte retorisk påverkan. Det är däremot hur någon 

konstruerar sin person under ett framförande eller på det sätt som någon anknyter 

till saker mottagarna kände till på förhand. Vad som ses som en gott etos handlar i 

stor grad om kultur. Det gäller därför att känna sina mottagare väl.  

Traditionellt sett har man delat in de saker man kan grunda sin etos på i följande 

kategorier – kunskaperna, den högstående moralen eller den goda viljan. Etos 

handlar sammanfattningsvis om trovärdighet och om att upplevas som att man vill 

åhörarna väl. 

Patos 

Handlar om talarens känslor över sitt ämne och om dennes förmåga att väcka käns-

lor hos åhörarna. Det handlar om att åhörarna ska lyssna och vara mottagliga för 

ett budskap och vara öppna för att förändras, ”det är känslorna och inte förnuftet 

som styr vad vi vill” skriver Grinde.  

Känslorna i fråga kan traditionellt sett bland annat vara ilska, medlidande, hat, kär-

lek, hopp, fruktan, skam och stolthet, uppskattning, likgiltighet, medlidande och 

förakt, tillfredsställelse, avund, rivalitet och förakt. 

Ledord i arbetet att väcka känslor är konkretion och uppriktighet. Konkretion 

handlar om att måla upp en bild av det man talar om och om att anknyta till saker 

som åhörarna ser som betydelsefulla och uppriktighet om att skapa trovärdighet 

och att minska det känslomässiga avståndet mellan talaren och åhöraren. 



 

 

15 
 

Dispositio 
Dispositio är det klassiska upplägget för själva talet. Det skiljer sig lite åt mellan olika retoriker 

och Grinde skriver att han främst utgår från Aristoteles samt Quintilianus, en retoriker från Spa-

nien med kopplingar till Rom som verkade några hundra år efter Aristoteles närmare bestämt 

omkring år noll. För att det inte ska bli för många grekiska termer att hålla reda på och för att jag 

mest planerar att använda den klassiska dispositionen som ett stöd utan djupare analys så nämner 

jag de olika stegen enbart på svenska. 

Inledning 

Väcka intresse, vinna välvilja, skapa förtroende 

Bakgrund 

Bör vara kort, klar, trovärdig. 

Talets delar 

Kan gås igenom vid behov, speciellt vid längre tal. Kan dock ge ett formellt intryck 

och ibland kan det även vara så att man just ser en poäng med att lyssnaren inte 

känner till talets uppbyggnad, exempelvis för att överraska och skapa intresse. 

Förslag 

Förslaget har ibland redan framgått i bakgrunden. Kan även ibland placeras först 

eller sist i talet. Förslaget kan gälla en handling eller åsikt, men jag tänker mig att det 

i skolsammanhang lika gärna kan gälla ett förslag att acceptera hur något förhåller 

sig eller fungerar. 

Argumentation 

Argumenten är vanligen tre till antalet för att de ska vara möjliga att komma ihåg. 

Tillämpat i skolsammanhang tänker jag mig att det kan gälla tre möjliga perspektiv 

på varför man ska acceptera det som föreslås. 

Motargument 

Motargument bör presenteras och bemötas för att undanröja hinder för lyssnaren 

att ta till sig förslaget. 

Sammanfattning och avslutning 

Sammanfattningen och avslutningen handlar om att få lyssnaren att känna och att 

minnas det viktiga i talet. 

Gestaltning – inledande reflektioner 
Retorik och filmklipp 
Traditionell retorik rör främst tal inför en i samma rum och tid närvarande publik. Retorik går 

däremot utmärkt att tillämpa på saker som det skrivna ordet och på film, eller i klassrummet i en 
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skola. Men skulle jag nu undersöka hur retorik används eller kan användas inom modern aktive-

rande pedagogik exempelvis enligt Vygotskijs idéer om sociokulturellt lärande eller Deweys pro-

gressivism, tror jag att jag skulle ta mig vatten över huvudet för att det i så pass stor utsträckning 

skiljer sig från det traditionella talet. Ett pedagogiskt filmklipp däremot tänker jag mig kan vara 

mycket likt, speciellt om jag avgränsar mig till att jobba speciellt med det talade ordet framför 

med montage, klippning, form och färg. Jag blir talaren med stort T som en publik lyssnar till likt 

vid katederundervisning och tittaren kan i detta fall välja att inte fortsätta lyssna och se, men det 

samma tänker jag mig gäller på ett torg.  

Något som jag däremot ser skiljer sig åt mellan ett tal på ett torg och ett filmklipp är att det inte 

finns någon möjlighet till interaktion, att talaren läser av åhörarna i realtid och anpassar talet, 

samtidigt ger inspelning av filmklipp talaren möjlighet att börja om från början om något skulle 

gå fel och tittaren kan på ett liknande sätt gå tillbaka om det var något som kändes oklart. Vid in-

spelning av de pedagogiska filmklippen har jag alltså inte möjlighet att läsa av åhörarna i samma 

utsträckning men det jag kan göra känner jag är att konstatera det och jag tror inte att detta är nå-

got som kommer att påverka skapandet och analyserna nämnvärt. 

Retorik och skola 
De didaktiska frågorna vad, vem, hur och varför återfinns inom retoriken. Man ställer även tre till frå-

gor: när, var och med hjälp av vad. Dessa frågor sammanfattar de topiker som funnits i diverse reto-

rikböcker sedan urminnes tider. Men topikerna skriver Grinde, fick inte sin slutliga utformning 

förrän under 1700-talet. Topikerna blir en sorts sökställen och exempel på möjliga utgångspunk-

ter för frågorna är ålder, utseende, anseende och intentioner.  

Att även etos, patos och logos i hög grad är tillämpbara inom skola är ju självklart eftersom tal 

och kommunikation är centrala här. Vanliga ord man använder när man försöker definiera vad en 

bra lärare är, är exempelvis engagemang (patos) och kunskaper (etos och logos). Min egen erfa-

renhet av att man använder retoriken som ett ifrågasättande perspektiv för att motivera någon att 

vilja lära sig, både under min skolgång och i de delar av lärarutbildningen jag hittills gått igenom, 

är begränsad.  

Som lärare skulle man kunna tala mer om vem som sagt något (vad) och varför, även när det gäl-

ler saker som hur rättsväsendet är organiserat översiktligt eller att man i kina bara får ha ett barn. 

Det tror jag skulle verka motiverande och också underlätta att minnas saker eftersom man sätter 

in det påstådda i ett sammanhang.  

Filmklipp och skola 
Handledaren på min senaste verksamhetsförlagda utbildning hade en idé om att skapa filmklipp 

om det som lektionerna skulle handla om som eleverna skulle se innan lektionen för att lektionen 

istället för genomgång skulle kunna ägnas åt det som eleverna upptäckt vara svårt och hade frågor 

kring. Min handledare lyckades inte få eleverna att se på filmklippen i någon större utsträckning 
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vilket berodde på att eleverna inte såg innehållet i klippen som intressant eller relevant enligt en 

undersökning jag gjorde, men idén tycker jag är god.  

Och fastän filmklipp i sig kanske inte innebär ett sociokulturellt lärande eller en progressivistisk 

undervisning så tror jag de kan hjälpa en sådan utveckling. Genom att filmklipp är ytterligare ett 

sätt att lära sig och är tillgängligt alla tider så kan undervisningen göras mer individanpassad och 

är klippen öppna för hela världen att titta på kan fler därigenom få möjlighet att bidra till elever-

nas lärande i till exempel ett kommentarsfält eller ett kompletterande filmklipp. 

Gestaltning - tillvägagångssätt 
Testschema 
För att ge utvecklingsprocessen ett större utrymme och för att få en tydligare dokumentation har 

jag valt att dela upp de saker jag avser att testa i en mängd delklipp. Jag dokumenterar planering, 

genomförande och självreflektion kopplat till varje klipp. Genomförandes dokumentation är 

själva filmklippen. 

1. Enbart sakinnehåll 

Här skapar jag ett klipp där jag inte försöker vara speciellt pedagogisk mer än att jag 

gjort ett urval av sakinnehåll som är det jag vill ha med i ett filmklipp för att lära ut 

något. I och med att göra detta klipp får jag ett ökat fokus på sakinnehållet vilket 

kan göra det tydligare vad det är och att jag senare genom att jämföra mer utveck-

lade klipp med detta klipp även kan tydliggöra vad som är retoriska verktyg som jag 

använder mig av. 

2. Pedagogiskt utan retoriska verktyg 

Även utan att tänka på det använder man retoriska knep när man försöker förklara 

något för någon annan. Jag tror helt enkelt det handlar främst om efterapning av 

saker man sett andra göra samt strategier man själv utvecklat genom trial and error. 

I mitt fall som blivande lärare och det att jag i och med detta projekt har satt mig in 

extra i retorik bör ju även vara av betydelse. Jag ser det dock som intressant att ha 

ett sådant framträdande dokumenterat, där jag inte aktivt arbetar utifrån retoriska 

modeller, eftersom jag då kan analysera vad för retoriska verktyg jag möjligen ändå 

använder mig av samt att se vad skillnader kan bestå i mellan att spela in ett klipp 

spontant och att aktivt arbeta med retoriska modeller och verktyg.  

Vid skapandet av detta klipp planerar jag att spåna fram sakargument som är bra 

baserat på känsla utan någon djupare reflektion samt inte planera på vilket sätt 

dessa ska framföras utan direkt spela in klippet. 

3. Med partesmodellen utan val av ord och uttryck 



 

 

18 
 

Jag kan här se hur användning av partesmodellen vid planering av mitt framförande 

påverkar. 

4. Med partesmodellen med val av ord och uttryck 

Genom att nu även testa att arbeta aktivt och reflekterat med vilka ord och uttryck 

som ska användas kan jag se hur detta påverkar mitt klipp. 

5. Med dispositio 

Jag har nu ovan arbetat fram grunden för ett framförande. Jag vill nu se hur det blir 

när jag strikt följer den klassiska dispositionen för hur delarna i ett tal kan struktur-

eras och ordnas. 

6. Enskilt test argument med logos 3 sätt 

Logos tänker jag mig kan framföras på olika sätt rent sakligt. Jag skapar nu ett film-

klipp där jag enbart testar detta. 

7. Enskilt test 1 argument med etos 3 sätt 

Jag undersöker här hur jag kan bygga upp ett etos kopplat till ett argument. 

8. Enskilt test 1 argument med patos 3 sätt 

Jag undersöker här hur jag kan bygga upp ett patos kopplat till ett argument. 

9. Test logos etos patos med partesmodellen och dispositio 

Jag skapar nu ett filmklipp där jag kombinerar samtliga av de saker som jag har tes-

tat till ett färdigt pedagogisk klipp där jag använder klassiska retoriska verktyg. 

10. Bildsättning av tal från föregående punkt. 

Talet bildsätts med ett urval av rörlig bild hämtad från olika klipp på internet. Bild 

ska ha anknytning till jeanstillverkning. 

Fasta premisser 
För att få en testmiljö där andra saker än det jag vill testa stör är det viktigt att jag försöker hålla 

en mängd andra faktorer så konstanta som möjligt. De saker som jag har identifierat kan variera 

mellan filmklipp som kan vara av betydelse är följande: 

bakgrund/miljö/montage 

ljussättning/ljudkvalité 

form 

zoom/perspektiv/utsnitt/vinkel 

budskapet i klädsel exempelvis status eller livsstil 

bildkvalité/fokus/avstånd 
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Jag planerar därför att i den mån det är möjligt i dessa avseenden utgå från hur det förhöll sig un-

der det första klippet jag spelade in. Jag avser inte att göra någon klippning eller efterredigering 

annat än att klippa bort överflödigt material innan och efter framförandet samt eventuellt höja 

ljudnivån, bortsett från det sista filmklippet som jag bildsätter. Och jag kommer för dessa klipp 

inte att använda mig av verktyg såsom bilder eller skrivtavla. 

Premisser som varierar 
Det finns fortfarande mängder av saker jag kan variera för att testa bestämda saker enligt test-

schemat, hit hör exempelvis: 

kroppsspråk 

bakgrundsinformation 

kuriosa 

berättandet 

sakinnehåll 

formuleringar/språkbruk 

tonläge/betoning 

Ämne och mål för klipp 
Jag kommer koppla alla filmklipp jag skapar till samma mål för jämförbarhet och möjlighet till 

progression. Som blivande naturkunskapslärare väljer jag att ta upp hållbar utveckling. I kurspla-

nen för Naturkunskap 1 finner vi (GY2011): 

Ur Centralt innehåll: 

Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, 

mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

För betyget E: 

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar ut-

veckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalter-

nativ samt ger enkla argument för dessa. 

Jag tänker mig att innehållet i mina klipp ska passa som introduktion till ämnet hållbar utveckling 

och väljer därför att fokusera på solidaritet, alltså att se sig själv i andra, eftersom jag ser det som 

det mest grundläggande för att kunna tala om hållbar utveckling.  

Mål: Att eleven ska kunna visa på förståelse varför det kan vara rimligt att se sig själv i en annan 

människa man inte känner på andra sidan jorden. 
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Gestaltning – dokumentation 
Filmklippen är tillgängliga här: 

http://youtu.be/O5nRppVypVs?list=PLWGxl1Nz1Shms5x60yb1LsZS1xTzX9E_x 

1. Enbart sakinnehåll 
Förberedelse 

När jag nu planerar inspelning av mitt första klipp behöver jag välja ett sakinnehåll. Jag har att 

förhålla mig till vad ett sakinnehåll är samt till målet för filmklippen. Filmklippet ska vara en in-

troduktion till ett moment om hållbar utveckling med följande mål: Att eleven ska kunna visa på 

förståelse varför det kan vara rimligt att se sig själv i en annan människa man inte känner på andra 

sidan jorden. 

Sakinnehållet kan vara att jag berättar om målsättningen för filmklippet och sedan berättar om 

fakta jag hittar på nätet. Faktan gäller bland annat att det går åt 12000 liter vatten och 0.5 kg ke-

mikalier för tillverkning av jeans. Argumentet är av typen logos och vänder sig till förnuftet men 

jag går inte vidare och förklarar kopplingen mellan tillverkningen och elevens konsumtionsvanor 

och minimerar på så sätt användningen av retorik. 

Reflektioner efter genomförande 

Inspelningen gick bra. Jag berättade med egna ord om varför jag spelade in klippet och om fakta 

kring klädtillverkning. När jag tittar på klippet upplever jag det som ganska tråkigt. Det är inget 

som riktigt tar tag i mig och tempot är ganska långsamt med lite information på lång tid för att 

vara ett filmklipp. Det intressanta är att se hur jag använder mig av retorik även då jag inte an-

stränger mig för att övertyga eller har förberett mig nämnvärt. Till exempel har talet en disposit-

ion där jag börjar med att säga hej och berättar varför jag spelat in klippet varefter jag slutligen 

framför min argumentation. Och argumentet är som tidigare nämnt av sorten logos. 

Tidsmässigt ligger jag på strax över en minut. Jag har alltså ytterligare tid på mig att framföra det 

jag vill vilket är bra. Retoriska tekniker som ändrad disposition och mer välformulerade argument 

kanske inte tar mer tid i anspråk medan andra som att hänvisa till mitt anseende (etos) för att 

skapa trovärdighet är ytterligare information som gör det.  

2. Pedagogiskt utan retoriska verktyg 
Förberedelse 

Jag kommer nu att försöka engagera tittaren men utan att aktivt arbeta med retoriska verktyg. Jag 

har spånat fram följande argument som jag tänkt framföra utöver att berätta varför jag spelar in 

filmklippet: 

För att den gör saker som påverkar dig  

exempel: klippt och sytt dina jeans 

https://www.youtube.com/watch?v=O5nRppVypVs&feature=youtu.be&list=PLWGxl1Nz1Shms5x60yb1LsZS1xTzX9E_x
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För att du gör saker som påverkar den  

exempel: handlat just dessa jeans 

För att du har makt att förändra din påverkan  

exempel: handla ett annat par jeans eller inga alls 

Argumenten en kombination av typerna logos och patos. De är sakförhållanden som kan grans-

kas med förnuftet (logos) men de måste väcka en känsla av till exempelvis medlidande hos titta-

ren för att få effekt. 

Om jag jämför argumenten med de i klipp 1 ser jag att när jag fått arbeta en del med dem så en-

gagerar formuleringarna tittaren som person i högre grad och de förklarar sambanden tydligare 

som tidigare bara antytts. Jag har gått från att tala om en medelperson till att tala om personen 

framför skärmen. Och jag säger rakt ut att en person har sytt dina jeans och att det påverkar dig. 

Reflektioner efter genomförande 

Jag började med att säga hej och berätta att momentet är en introduktion till ett moment om håll-

bar utveckling och vad jag tänkt prata om. Jag gick sedan igenom argumenten ett och ett och för-

klarade sedan att det därigenom finns en koppling mellan tittaren och personen på andra sidan 

jorden vilket blir ett förtydligande av argumenten. Jag avslutade med att tacka tittaren för att ha 

lyssnat. 

När jag tittar igenom klippet ser jag mer entusiasm hos mig som talare och jag känner mig mer 

motiverad att lyssna, jag har ett större patos. Och nu när jag har haft möjlighet att planera argu-

menten har också talet blivit rappare och jag vänder mig till tittaren genom tilltal. Detta handlar 

också om patos eftersom jag försöker väcka känslor hos tittaren. 

Jag har en disposition där argumenten kan bli förstådda genom bakgrundsinformationen tidigt i 

klippet, att det handlar om att se sig själv i någon på andra sidan jorden, och genom att jag förtyd-

ligar argumentationen efter att ha gått igenom argumenten.  

3. Med partesmodellen utan val av ord och uttryck 
Förberedelse 

Inventio 

Jag behöver kommunicera något så att målet med filmklippet nås: att eleven ska 

kunna visa på förståelse varför det kan vara rimligt att se sig själv i en annan männi-

ska man inte känner på andra sidan jorden. Jag behöver presentera argument till att 

eleven ska bry sig. Jag väljer att utgå från de argument jag använt i föregående film-

klipp: 

För att den gör saker som påverkar dig  

exempel: klippt och sytt dina jeans 
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För att du gör saker som påverkar den  

exempel: handlat just dessa jeans 

För att du har makt att förändra din påverkan  

exempel: handla ett annat par jeans eller inga alls 

Det två första argumenten bygger på att om det finns ett samband mellan den 

andra personen och eleven så är det rimligt att bry sig. Mer självklara samband som 

eleven ser kan vara det mellan förälder och barn som gör att förälder och barn bör 

bry sig om varandra eller att en elev bryr sig om andra i sin klass. Tanken är således 

att om eleven inte ser sambandet från början så kan jag om jag presenterar det och 

eleven godtar det få eleven att bry sig. 

Det tredje argumentet bygger på en känsla av ansvar, att om man har makt att för-

ändra ett missförhållande så har man också ett ansvar att göra så, speciellt om den 

utsatte inte själv har makt över situationen. Detta argument blir också starkare om 

argument 2 är sant och innebär ett uppehållande av missförhållandet. Jag påpekar 

således maktförhållandena. Det tredje argumentet kan även ses appellera till elevens 

goda vilja, för att eleven kan och vill göra gott.  

Något jag tar för givet framgår är att den som köper ett par jeans påverkar en per-

son som varit med om tillverkningen. Jag vill här säga något om att köpet genererar 

arbete men också vissa arbetsförhållanden. 

Dispositio  

Jag kan börja med att ställa en fråga: varför ska du bry dig om en annan människa 

som finns på andra sidan jorden? Det kan göra att eleven formulerar för sig själv 

möjliga svar och är öppen för att få veta vad jag vill ge för svar. Jag börjar sedan 

med argumentet att den gör saker som påverkar dig. Detta för att börja vid tillverk-

ningsprocessen som kronologiskt blir en bra start. Sedan kommer argumentet att 

du gör saker som påverkar den. Nu har jeansen blivit klara och skeppats till en bu-

tik i Sverige och blivit handlade av eleven. Sedan kommer det tredje argumentet att 

eleven har makt att påverka, som syftar framåt, mot ett kommande köp. 

Jag vill avsluta med att knyta ihop och säga att det alltså finns en koppling mellan 

eleven och personen som tillverkar jeansen och att det är en anledning att bry sig. 

Actio  

Vid framförandet stannar jag upp efter att ha ställt den inledande frågan för att ge 

möjlighet till eleven att formulera sina tankar innan jag fortsätter. Jag vill också 
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tänka på att hålla paus mellan argumenten för att göra det tydligare att det är tre ar-

gument. När jag talar försöker jag se bilder framför mig på eleven och på jeanstill-

verkaren och låter mitt kroppsspråk och betoningar komma naturligt. 

Memoria 

Genom att ha reflekterat över innehållet i talet har jag memorerat talet och jag läser 

igenom det jag skrivit precis innan jag spelar in klippet. 

Reflektioner efter genomförande 

Inspelningen gick bra och jag började med den inledande frågan och la in en kort paus efter frå-

gan och mellan argumenten. Och till skillnad från innan var jag konsekvent med att ta exemplet 

efter att jag sagt själva argumentet. Detta och pauserna tror jag gjorde åtskillnaden mellan argu-

menten tydligare så att de går fram lättare. Det kändes också lyckat med den inledande frågan 

som gör att jag ytterligare tilltalar tittaren. Inledningen jag hade tidigare där jag berättade att klip-

pet var en inledning till ett moment om hållbar utveckling föll bort när jag höll mig till plane-

ringen för talet. Det gör att all tid används till argumentationen. Med användning av partesmo-

dellen är min bedömning att argumentationen blivit tydligare. 

4. Med partesmodellen med val av ord och uttryck 
Förberedelse 

Jag går nu igenom formuleringarna i talet jag höll på föregående punkt för att se om det är något 

jag tänker mig kan förbättras. Jag markerar tillägg med fet text och stryker över tidigare formule-

ringar. 

Hej, 

Låt mig ställa en fråga: 

Genom att säga ovanstående förbereder jag tittaren på att det kommer en fråga. Annars kan det 

komma lite snabbt inpå att jag ställer en fråga till tittaren när klippet precis har börjat. Jag gör tit-

taren uppmärksam. 

Varför ska du bry dig om en annan människa på andra sidan jorden som du inte 

känner? 

Varför skulle det vara rimligt för dig att bry dig om en människa på andra 

sidan jorden som du inte känner? 

I och med ovanstående formulering antas att tittaren inte ser det som självklart att bry sig och 

den som känner så kan känna sig exkluderad. Jag försöker komma till rätt med detta genom att 

skämta till det nedan. 

Varför skulle det inte vara det kanske du säger. Bra. Då behöver du inte 

lyssna på det jag vill säga, men för er andra, låt mig förklara hur jag tänker: 
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Jo, för att det finns en koppling mellan er i och med att den påverkar dig. 

Jag återupprepar delar av frågan när jag påbörjar ett nytt argument för att det ska vara tydligt vad 

jag argumenterar för och för att det ska vara tydligt när ett nytt argument påbörjas. 

Jo det vore rimligt för dig att bry dig eftersom det finns en koppling mellan 

er i och med att den personen påverkar dig. 

Det kan till exempel vara så att den har klippt och sytt de jeansen som du har. 

Och det är också så att du påverkar den.  

Och det vore också rimligt eftersom du påverkar den. 

Du har köpt just de här jeansen. Och det genererar arbete, och också vissa arbets-

förhållanden. 

Och det är så att du har makt att förändra din påverkan.  

Och det vore rimligt för att du helt enkelt har makt att förändra din påver-

kan. 

Du kan till exempel köpa ett annat par jeans eller du kan köpa väldigt mycket glass. 

så, alltså så finns det en koppling mellan dig och den här personen. Och det är en 

anledning till att du kan bry dig om den, och det var allt jag ville säga.  

Reflektioner efter genomförande 

Nu när jag även jobbat med formuleringar fick jag mer att memorera. Det gick ändå bra eftersom 

jag jobbat ett tag med talet nu och därmed lagt saker på minnet. Jag kände mig tryggare nu när jag 

innan talet gått igenom möjliga formuleringar. Jag tror också talet blivit ytterligare tydligare och 

lättare att följa. 

5. Med klassisk dispositio 
Jag jämför nu mitt tal med klassisk dispositio för att se om det är några förändringar jag vill göra. 

Talets inledning är frågan jag ställer och det jag säger om att någon kanske redan har ett svar på 

min fråga. Frågan är till för att väcka intresse, och det om att inkludera även de som kanske har 

svar på frågan är för att väcka välvilja. 

Jag ger sedan inte en bakgrund till talet. Jag tänker att bakgrunden istället kommer att ges av det 

sammanhang som klippet är tänkt att visas i som är i en klass som en introduktion till ett moment 

om hållbar utveckling. 

Eftersom talet är kort går jag inte igenom talets delar. Förslaget är att man ska se sig själv i en an-

nan person på andra sidan jorden och det framgår av den inledande frågan. I slutet av talet åter-

knyter jag till förslaget. Förslaget placeras alltså både först och sist i talet. 
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Argumenten är tre till antalet. Det finns inte med något motargument. Ett sådant skulle till exem-

pel vara att det är många led mellan tillverkare och konsument och att det därmed är svårt att på-

verka. För att talet ska hållas så enkelt som möjligt väljer jag att förlägga diskussion om motargu-

ment senare i undervisningsmomentet. 

Talet är kort och kräver ingen sammanfattning men jag sammanfattar förslaget vilket blir avslut-

ningen tillsammans med att jag avslutande säger att ”det var det jag vill säga”. 

Talet följer klassisk disposition och det är inga särskilda ändringar jag önskar göra. 

6. Enskilt test med logos ett argument 
Förberedelse 

Argumentet att det är rimligt att bry sig om den andra människan för att man påverkar den är ty-

perna logos och patos. Rimligheten i att man påverkar den personen bedöms av förnuftet men 

personen behöver känna exempelvis medlidande för att ta till sig argumentet. Tidigare har den 

rationella underbyggnaden till argumentet varit liten så jag vill nu testa att underbygga argumentet 

ytterligare. Det gör jag genom att förklara hur jag tänker mig att påverkan ser ut. 

Reflektioner efter genomförande 

Jag förklarade hur enskilda köp har betydelse. Det är genom att klumpen köp vilken påverkar be-

står av enskilda köp och för att man också ofta påverkar andra köp i sin omgivning genom sitt 

köp. Jag ser det som att jag därigenom har underbyggt argumentet. 

7. Enskilt test logos 1 argument med etos 3 sätt 
Förberedelse 

Etos handlar om att ses som kunnig och att vilja tittaren väl. Jag kan åberopa min lärarkompetens 

samtidigt som jag associerar mig med tittaren som konsument. Alltså att jag vet hur påverkan 

fungerar och jag vet vad en konsument bryr sig om. Jag försöker också sträcka på mig för att inge 

förtroende. 

Reflektioner efter genomförande 

Efter att jag ställt den inledande frågan presenterade jag mig som naturkunskapslärare och konsu-

ment. Jag sträcker också på ryggen mer än vad jag gjort tidigare. När jag tittar på klippet upplever 

jag en viss pondus. Att säga att jag är ”detta” och jag är också som du känner jag ger mig en 

styrka. Detta ska dock vägas mot den tid som det tar att säga detta då mängden tid är begränsad. 

8. Enskilt test logos 1 argument med patos 3 sätt 
Förberedelse 

Jag vill väcka medlidande och stolthet hos åhöraren. Jag utgår från argumentet att tittaren har 

makt att förändra sin påverkan och jag fokuserar på konkretion och uppriktighet. Jag försöker för 

det första att väcka medlidande genom att måla upp en bild av den andra människan, en person 
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som har ett namn och en familj. Och jag försöker för det andra väcka stolthet genom att måla bil-

den av att ha gjort en bra val och känna sig stolt. Och för det tredje, genom att anknyta till att jag 

liksom tittaren är konsument och båda ställs inför frågan försöker jag ses som uppriktig. 

Reflektioner efter genomförande 

Jag målade bilden av Yasir 28 år som jobbar 15 timmar om dagen men knappt kan försörja sin 

familj och jag ställer frågan om Yasir tycker det har betydelse om tittaren som konsument ställer 

frågor kring tillverkningsvillkoren. Och jag uppmanar tittaren att försöka känna hur det känns att 

ha gjort ett val man känner sig stolt över och jag säger att jag också kan göra dessa val och få 

känna mig stolt. När jag tittar på klippet upplever jag en annan känsloladdning än tidigare. Och 

jag upplever att innehållet också påverkar mitt framförande, att jag speglar det känslor jag talar 

om och visar på ett engagemang. Patos blir därför mer påtagligt än tidigare. 

9. Logos etos patos med partesmodellen och dispositio 
Förberedelse 

Jag tar nu talet som det såg ut efter att jag arbetat med både partesmodellen och dispositio och 

lägger till innehåll från när jag provade etos och patos. Mitt innehåll ser nu ut som följer: 

Hej, 

Jag är naturkunskapslärare och jag är också liksom du konsument. 

Låt mig ställa en fråga: 

Varför skulle det vara rimligt för dig att bry dig om en människa på andra sidan jor-

den som du inte känner? 

Varför skulle det inte vara det kanske du säger. Bra. Då behöver du inte lyssna på 

det jag vill säga, men för er andra, låt mig förklara hur jag tänker: 

Tänk dig Yasir som tillverkar Jeans och jobbar 15 timmar om dagen men ändå har 

svårt att försörja sin familj. Varför är det rimligt att bry sig om Yasir. 

Jo det vore rimligt för dig att bry dig eftersom det finns en koppling mellan er i och 

med att den personen Yasir påverkar dig. 

Det kan till exempel vara så att den Yasir har klippt och sytt de jeansen som du 

har. 

Och det vore också rimligt eftersom du påverkar den honom. 

Du har köpt just de här jeansen. Och det genererar arbete, och också vissa arbets-

förhållanden. 

Och det vore rimligt för att du helt enkelt har makt att förändra din påverkan. 
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Du kan till exempel köpa ett annat par jeans eller du kan köpa väldigt mycket glass 

ett par jeans med schyssta tillverkningsvillkor. 

så, alltså så finns det en koppling mellan dig och den här personen. Och det är en 

anledning till att du kan bry dig om den, och det var allt jag ville säga.  

Reflektioner efter genomförande 

Innehållet har vuxit i omfattning och det krävde några omtagningar innan jag fick med allt inne-

håll. Det stora skillnad jag upplever mellan innehållet i början av processen och nu är att nu kän-

ner jag en större trygghet att nå fram. Det är möjligt att denna trygghet också avspeglar sig i hur 

jag talar. 

10. Bildsättning av tal 
Reflektioner inför genomförande 

Arbetet med bildsättningen utgörs av att göra ett urval av filmklipp samt presentationen av dessa. 

Jag kommer att samla en mängd urklipp från filmklipp på nätet grupperat i tre teman: modevis-

ning, försäljning och tillverkning. Jag gör sedan ett urval från dessa. Dessa teman kopplar till talet 

som handlar om konsumtion av jeans och arbetsvillkor för personer som arbetar med tillverkning 

som detta leder till. Köp av kläder blir något alla kan identifiera sig med och modevisningar får 

symbolisera det som driver handeln och skapar köpkraft och som blir en länk mellan köpare och 

tillverkare. Att visa bilder från jeanstillverkning blir givet. 

Reflektioner efter genomförande 

I presentationen får ett filmklipp där jeans åker runt i en tvätt vid tillverkningen vara inledning, 

länk mellan de tre temana och avslutning. Att jeansen åker runt runt får symbolisera att efterfrå-

gan ständigt finns som en cirkel som sluts samt hur val inför köp genererar arbetsvillkor, att det 

ena leder till det andra och sen börjar om igen. 

Vid visning av filmklipp från temana har jag placerat ett filmklipp multiplicerat och utplacerat 

som väggarna och golvet i ett rum. Och i rummet där betraktaren också står presenteras bilder 

för de tre temana. Detta får symbolisera den närhet som det argumenteras för finns mellan tillver-

kare och köpare av kläder och modet, att allt påverkar varandra, liksom personer som står i 

samma rum påverkar varandra. Ordningen för temana är vald för att passa till orden "konsu-

ment" (modevisning), "jeans" (försäljning), "tillverkningen" (tillverkning). I och med att inte en-

bart visa bilder från tillverkningen tänker jag mig att jag kan skapa anknytning till tittarens vardag 

och också ge filmklippet en mer positiv prägel. 

Ett musikstycke spelas i bakgrunden för att utgöra utfyllnad och bli något av en länk mellan bil-

den och talet. Att det blir en trovärdig helhet. Musikstycket är valt för att inte dra åt sig för 

mycket uppmärksamhet samt ge positiva känslor. 

Filmklippen och musik som jag använder mig av är hämtade enligt nedan: 
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PixelGlue (2011). Aventura Mall Denim. Youtube.  http://youtu.be/yRK5J25uZxg (hämtad 2014-

10-29) 

Diesel Denim Show (2013). Elisabeth Schuck. Youtube.  http://youtu.be/mz58toEISOw (hämtad 

2014-10-29) 

hameemgroup (2011). Hameem Group. Youtube. http://youtu.be/BcGwNlf_84w (hämtad 2014-

10-29) 

Podington Bear (2014) Clay. Från Background. http://freemusicarchive.org/music/Poding-

ton_Bear/Background/ 

 

Jämförelse och utveckling 
I klipp 1 strävar jag efter att inte använda retoriska verktyg men jag konstaterar i loggen att så 

ändå sker genom att det jag säger har en viss ordning, en disposition, och att jag har argument 

som är av logos-typ. Klipp 2 är intressant eftersom det är ett vanligt framförande där jag inte ak-

tivt arbetar med retoriska verktyg men inte heller begränsar mig. Här har argumenten fått en tyd-

ligare argumenterande form och som är mer involverande och jag uppträder också med ett större 

engagemang när jag inte låter mig begränsas. Jag skriver att argumentationen blivit tydligare och 

att argumentationen blir tydligare är något som jag återkommer till när jag reflekterar efter klipp 3 

och klipp 4. I klipp 3 när jag arbetat med partesmodellen har det när jag arbetat mer metodiskt 

blivit så att jag lagt in tydligare pauser mellan argumenten och i klipp 4 där jag arbetar med ord 

och uttryck har jag bland annat använt liknande formuleringar vid påbörjan av ett nytt argument.  

Något som ytterligare tydliggör när jag arbetar med klipp 3 är att jag knyter ihop argumentationen 

för argumentet att man påverkar den andra personen. Jag lägger in att det sker genom att köpet 

av jeans genererar arbete men också arbetsvillkor. 

Något jag påpekar efter klipp 2 är hur mitt engagemang växer när jag inte begränsar mig. På 

samma sätt upplever jag hur mitt engagemang växer under processen. Efter att ha jobbat med ord 

och uttryck i och med klipp 4 skriver jag att jag känner mig tryggare vid inspelningen.  

Det är just dessa saker som jag ser utvecklas under processen, det är tydligheten, tryggheten och 

engagemanget. Efter att ha arbetat med etos och patos i klipp 7 och 8 för jag ytterligare innehåll 

till det slutliga klipp 9. Jag presenterar mig i klipp 9 som naturkunskapslärare och som konsu-

ment. Som naturkunskapslärare har jag ett etos och som konsument har jag också det eftersom 

jag vet vad jag talar om, men som konsument liksom tittaren bygger jag även mitt patos genom 

att minska det känslomässiga avståndet. Jag bygger också patos genom att personifiera personen 

som man ska bry sig om, jag konkretiserar. 

Jag nämner redan i min förberedelse till klipp 2 att argumenten jag valt behöver skapa medli-

dande hos tittaren för att få effekt även fast argumenten också är av logos-typ i och med att de 
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behöver granskas av förnuftet. I klipp 8 där jag utforskar patos provar jag även att måla bilden av 

den stolthet man känner efter att man har gjort ett gott val. I klipp 9 där argumentationen ska 

vara komplett och utrymmet är begränsat är det dock personifieringen som känns som mest vik-

tig att behålla. 

Bildsättningen i klipp 10 för en ny dimension till filmklippet. Här visas hur arbetare sliter i fabri-

ken och det blir inte upp till tittarens fantasi och de målande orden vad för bild som framträder. 

Även bilder från köpcentrum och modellvisningar visas och kan tänkas vara bilder som tittaren 

kan identifiera sig med och därmed blir mer öppen för budskap. Bilderna kan också tänkas ge ta-

let en trovärdighet eftersom det som visas i bild är saker som existerar. Det höjer etos. Och bil-

derna kan väcka känslor och ge ett patos. 

Diskussion 
Det har visats hur ett filmklipp kan spelas in grundat i klassisk retorik för att användas för Flip-

ped Classroom. Det återstår nu att undersöka i vilken mån detta filmklipp har kommit att bli pro-

paganda och ifall det är förenligt med skolans mål som rör kritiskt tänkande. 

Propaganda 
Jag har tidigare citerat Hellspong enligt följande: 

Lite förenklat kan vi säga, att det typiska propagandatalet har målet att 1. ge ett enkelt svar 

på kanske en svår fråga 2. ladda svaret med kraft 3. göra svaret lätt att uppfattas och min-

nas 4. skydda svaret mot tvivel 

Låt oss här se vad som stämmer in på talet i fråga. Frågan talet försöker ge svar på är om det är 

rimligt att se sig själv i en annan människa på andra sidan jorden. Detta kan ses vara en svår fråga 

i och med att det är många led i tillverkningen och distributionen, att pengarna inte överförs på 

ett lättöverskådligt sätt och att en enda persons påverkan på systemet är svår att mäta. Samtidigt 

försöker jag ge ett enkelt svar på frågan. Jag ger tre skäl för att det är rimligt att bry sig och svarar 

därmed med ett klart ja på frågan. Och när det gäller att ladda svaret med kraft använder jag mig 

av klassisk retorik just för att uppnå detta. Jag försöker göra svaret lätt att uppfatta genom att be-

gränsa mig till tre argument och genom att återupprepa ”det är rimligt för att”. Det är det sista att 

skydda svaret mot tvivel som jag inte koncentrerat mig på. Jag beskriver i loggen att jag inte an-

vänder mig av att ge ett motargument som jag sedan slår hål på för att jag vill hålla talet så enkelt 

som möjligt. Det är däremot möjligt att jag försöker att skydda svaret mot tvivel indirekt genom 

att jag inte berättar om möjliga motstående sätt att se det på och genom suggestionsmedel. 

Suggestionsmedel 

När det gäller suggestionsmedel kan det handla om förenkling, förstärkning, förtätning och för-

klädnad. När det gäller förenkling använder jag ett rasterord för att inrikta tittarens tankar åt ett 

speciellt håll när jag pratarar om ”din påverkan”. Och ”din påverkan” knyter ihop en handling 
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med det handlingen leder till och säger, att det är en konsekvens av valet att handla, att också bry 

sig om dess verkan. Samtidigt för jag fram det sagda som det enda tänkbara och jag passar in det 

jag säger i ett mönster där argumenten kompletterar varandra och alla handlar om Yasir. När det 

gäller att polarisera gör jag det i viss mån då jag låter en arbetare med dåliga arbetsvillkor repre-

sentera tillverkningen som inrymmer även de med goda arbetsvillkor samt att jag ser tittaren som 

någon som har råd att göra val grundade på ideologi. Jag spelar däremot inte på föreställningar 

om gott och ont. 

När det gäller förstärkning så upprepar jag ”det är rimligt för att” och mot slutet placerar jag tak-

tiskt för att sammanfatta ”alltså så finns det en koppling mellan dig och den här personen”. Samt 

jag använder mig av det laddade ordet makt när jag säger att ”du har makt att förändra din påver-

kan”. Att ha makt antyder ett ansvar som konsekvens. När det gäller förtätning utnyttjar jag bara 

stundvis språkets kraft att konnotera. Jag talar om Yasirs möjligheter att ”försörja sin familj”. Här 

säger jag inget mer om Yasirs familj men man kan ändå se framför sig hur Yasir inte har råd till 

exempel med mat eller sjukvård för sina närmaste och den uppgivenhet Yasir kan tänkas känna. 

Orden kopplar till ideal som finns. 

När det gäller förklädnad så innehåller inte talet obestämbarhet, försköning eller abstraktion. 

Jag tillhandahåller alltså, som vid propaganda, inte all information och presenterar informationen 

på valda sätt och försöker åstadkomma rätt verkan. Rätt verkan är i det här fallet att tittaren ska 

vara beredd att ändra sina konsumtionsmönster av hänsyn till personer som tillverkar produkter. 

Låt oss nu titta på vad talet kan ha för kopplingar till propaganda i film. 

Propaganda och film 

Likt den ryska filmen fabulerar jag kring vissa allmänt hållna fakta. Personen Yasir anspelar inte 

på en faktisk person medan det är fakta att det finns en stor mängd arbetare som arbetar under 

slavliknande förhållanden. Det är möjligt att trovärdigheten och slagkraften blivit större om jag 

lyft upp en existerande person som huvudfigur. Jag hade då kunnat visa bilder vid bildsättningen 

som var autentiska. Den hade som Uppsala Nya Tidning skrev om den amerikanska filmen The 

Big Lift, som bygger på verkliga händelser, haft ett värde som reportage (Betz).  

Samtidigt finns vissa likheter i mitt tal med den ryska propagandafilmen, exempelvis Mötet vid 

Elbe. Där värderas olika personers agerande vilka ger den en större styrka som propagandafilm 

jämfört med den amerikanska filmen som ofta var mer svartvit. I mitt tal är det tittarens agerande 

som värderas. Det är underförstått att det värderas positivt att bry sig om Yasir och negativt att 

inte göra det. Tittaren ses däremot inte som ond eller god grundat i om den redan ser sig själv i 

någon som Yasir eller inte. Och att bry sig presenteras som ett erbjudande som tittaren kan anta 

och till viss del förutsätts anta. Mitt tal kan alltså därigenom få en större styrka som propaganda-

tal. 
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En annan propagandafilm som kan jämföras med mitt tal är Man on a Tightrope. Den negativa 

atmosfär som cirkusen i filmen omges av i Östtyskland kan liknas vid den negativa situation som 

Yasir befinner sig och cirkusens resa till det fria väst i slutet av filmen kan liknas vid det erbju-

dande som presenteras att låta Yasir få goda arbetsförhållanden i och med att tittaren skulle kon-

sumera ”rätt”. 

När det gäller propagandafilm i nutid talar Hammarström (Hammarström) om hur propagandan 

behöver smyga sig in i filmerna genom att grunda sig i fantasier. Det som kan innebära propa-

ganda kan vara att filmerna visar på vilka som kan skydda landet vid en konflikt (Hammarström). 

Här är mitt tal inte en fantasi utan att det rör sig om propaganda är mer genomskinligt. Men lik-

heten kan vara just att visa på vilka som kan skydda landet. I talet handlar det om tittaren. Det är 

varje person i västvärlden som genom att konsumera rätt kan rädda världen från konflikt och li-

dande. 

Den nationalism som går att se i Independence Day går däremot inte att återse i talet. Här kan vi 

istället tala om världsmedborgare. Frågan är om det ändå är så att något lyfts fram som enande 

och norm. I talet kan det vara den närhet mellan Yasir och tittaren som innebär ett enande och 

att bry sig om varandra det som får vara norm. Något som skiljer Independence Day och 300 

från talet är att de säljer in kriget som idé där talet säljer freden som idé. 

När det gäller bildsättningen av talet är det möjligt att slagkraften i budskapet blir större. Ham-

marström (Hammarström) talar om hur det visuellt spektakulära kan tänkas påverka vår kritiska 

hållning och om att filmen vill ha sympatier i utbyte mot att tittaren för en stund får bli någon an-

nan. Nu är bildsättningen av talet inte jämförbar med det visuellt spektakulära i filmerna i fråga 

men det är möjligt att det ändå lockar tittaren till att få bli någon annan för en stund, den som 

bryr sig om andra. Och detta menar Hammarström (Hammarström) är det som gör att filmerna 

är propaganda, att de sänker vår gard och gör oss mer mottagliga för budskap. Därför kan även 

det visuella i min bildsättning ses vara propaganda. 

Kritisk granskning 
För att kunna diskutera om talet är förenligt med mål i kursplan om källkritik kan vi nu titta på 

om talet tål att granskas kritiskt. Vi kan då titta på källans äkthet, tidssambandet, oberoendet och 

tendensfriheten. Jag som håller talet utger mig för att vara någon som har koll på vad som gene-

rerar goda arbetsvillkor för någon i tredje världen. Som naturkunskapslärare har jag utbildning 

kring hållbar utveckling och jag kan därför ses vara den som jag utger mig för att vara. Källan har 

en äkthet. Tidssambandet är inte av relevans eftersom det jag talar om är något ständigt på-

gående.  

När det gäller källans oberoende kan det sägas att informationen gått i flera led. Min kunskap är 

grundad i min utbildning och uppgifter i media och litteratur. Jag har inte själv träffat personer 

som sliter som arbetare, varit en del av branschen eller forskat inom området. Samtidigt redogör 
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jag för allmänt vedertagna fakta, att en stor del av väldens befolkning arbetar under slavliknande 

förhållanden för att tillgodose den rika delen av befolkningen med varor och tjänster. Något som 

kan krångla till argumentationens relevans är dock att handel även kan ses ha positiva effekter för 

välstånd och hälsa, ett perspektiv som jag inte lyfter fram i argumentationen. Källan kan här sägas 

ha ett oberoende som kan och kanske bör diskuteras.  

Vad gäller tendensfrihet kan jag som talare sägas inte ha ett intresse av att förvränga informat-

ionen. Eftersom källan alltså är äkta och har tendensfrihet men inte är helt oberoende kan alltså 

källan anses inte fullt ut tåla att granskas. Kan detta ha betydelse för om den propaganda talet in-

nebär är förenligt med kursens mål kring källkritiskt tänkande? Jag tänker mig att det är proble-

matiskt om det som lärs ut inte är sant eller sannolikt men om det lärs ut felaktigheter så behöver 

det inte betyda att eleven inte samtidigt fått lära sig att granska kritiskt.  

Förenlighet med kursplan 
I och med det skrivna kan vi alltså konstatera att talet är propaganda. Är detta förenligt med kurs-

planens mål om källkritik? Propagandan kan kritiseras för att inte respektera motpartens möjlig-

het att tänka självständigt och kritiskt (Hellspong). Samtidigt har propagandan i detta fall det pe-

dagogiska målet att upplysa och förmedla kunskap. Talet är en berättelse som innebär en förenk-

ling och därför kan vara propaganda. Men berättelsen kan ge en större förståelse, vara utgångs-

punkt för kritik och underlätta jämförelser (Gunnarsson). Och detta kan vara ett stöd för att 

kunna granska kritiskt.  

Propaganda är också användbart för att verka för att ändra en samhällsordning genom att ge röst 

åt en kritik och också vara en anpassning till vår begränsade förmåga att fatta krångliga beslut 

(Gunnarsson). Den samhällsordning som här ifrågasätts är den där en stor del av väldens befolk-

ning arbetar under slavliknande förhållanden för att tillgodose den rika delen av befolkningen 

med varor och tjänster. Det kan samtidigt ses som en svår fråga i och med att det är många led i 

tillverkningen och distributionen, att pengarna inte överförs på ett lättöverskådligt sätt och att en 

enda persons påverkan på systemet är svår att mäta. Samtidigt finns det också exempel på där 

handel kan hjälpa människor ur fattigdom och förtryck. Men propagandans förenkling innebär 

här en tillgänglighet till ett annat sätt att tänka. Detta kan kopplas till att ”utröna hur långt det är 

möjligt att tänka på ett annat sätt” (Caicedos) som kan bli en möjlighet genom retoriken och 

denna gång genom propagandan. Det kan också handla om att visa på att något som förefaller 

vara på ett visst sätt inte alls behöver vara det (Caicedos). I detta fall verkar det som att det inte 

går att påverka arbetsvillkor för arbetare i tredje världen men talet ger perspektivet av att det går. 

Det vi gör är att vi låter propagandan vara en del av förhandlingen om mening och innebörd och 

underlätta att handla klokt. Och det vi kan lyckas med är att åstadkomma en miljö där förändring 

kan ske (Caicedos). Något man samtidigt kan intressera sig för är, hur något upptäcks (Caicedos). 

Och denna fråga tänker jag kan ställas även till det som är propaganda. Propagandan kan alltså 

göra kritisk granskning möjlig. Det kan däremot vara av vikt att vara öppen med att det rör sig 
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om en förenkling. Om eleverna görs uppmärksamma på detta samt får tillfälle att öva sig att 

tänka källkritiskt kan alltså propaganda vara en gynnsam del av undervisningen i Naturkunskap. 

 

 

 

 

  



 

 

34 
 

Litteraturlista 
Betz, Kate; Broström, Jonas; Kwiatkowski, Aleksander (1982). Film, samhälle och propaganda : 

filmens användning för opinionspåverkan och propaganda under den ryska revolutionen, den 

svenska beredskapen och det kalla kriget. Liber. 

Caicedo, Mikael Holmgren (2009). Retorik. Malmö: Liber. 

Forsell, Anna [red] (2011). Boken om pedagogerna. Liber. 

Gunnarson, Hans (2012). Lärarens retorik : om tal och samtal i läraryrket. Liber. 

GY2011 (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011. Stockholm: Fritzes. 

Hammarström, Erik (2011). Krig i drömfabriken - En studie om krigsretorik och Hollywood-

film. Uppsala universitet. 

Hellspong Lennart (2011). Konsten att tala : handbok i praktisk retorik. Studentlitteratur. 

Horn, B Michael (2013). The Transformational Potential of Flipped Classrooms. Education Next 

vol. 13 nr. 3. 

Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag : introduktion till modern retorikteori. Studentlitteratur AB. 

Lindqvist Grindes, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur. 

Thurén, Torsten (2013). Källkritik. Liber 

Tucker, Bill (2012). The Flipped Classroom. Education Next vol. 12 nr. 1. 


