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Den här boken rymmer hela kursen Svenska 1. Genomgångar, 
 exempeltexter, övningar och betygsmatriser utgår från kursens 
centrala innehåll, kunskapskrav och det nationella provet.

Teori kopplas till övningsuppgifter och stor vikt läggs på verktyg 
för lässtrategier och läsförståelse. Den muntliga och skriftliga 
framställningen får stöd av funktionell grammatik.

• Vill du vara säker på att du får med alla delar i kursen?

• Vill du fi nna inspirerande övningar till ett visst kunskapskrav?

• Vill du öva särskilt inför Nationella Prov?

Då hittar du enkelt det du behöver i Svenska 1 och vi hoppas att du 
får en trevlig resa på vägen mot dina mål!

SVENSKA 1
helt enkelt

Annika Nilsson & Lena Winqvist



SVENSKA 1

FACIT

KAPITEL 1: FIKTIVT BERÄTTANDE
ÖVNING NR 1. SPRÅK OCH STILFIGURER 
Stilfigurerna nedan är exempel på stilfigurer som förekom
mer i textutdraget. 

a) Allitteration       

Jag var vidrig mot vänner, vad sa jag till tjejen. 
Bråka med vakten om galnaste grejen.  
Jag svär om jag bara kan klara idag.

b) Allusion 

”The botten is nådd”, anspelar på uttrycket ”Nu är botten 
nådd” fast blandat med engelska ord ”the” och ”is”.

c) Anafor 
Framförallt refrängen och upprepningen av ”Hur långt 
kan man gå? Hur lågt kan man sjunka? Hur kasst kan 
man må?” Även inledningsvis förekommer dock en 
upprepning av ”Jag” som också är en anafor.

d) Antites 
Kan anses förekomma i de fyra sista raderna i såväl 
”innan” och ”nu” samt i ”trillar ner” och ”klättra upp”.

e) Besjälning 
”Rummet krymper och jag trängs med väggar” är en 
sorts besjälning eftersom rummet och väggarna ges 
mänskliga förmågor.

f) Hyperbol 
”Jag säger samma sak för 6002:e gången.”

g) Rim 
Bröst – törst, tjejen – grejen, såhär – där. (Rimmen beror 
även en del på vilken dialekt man talar)

ÖVNING NR 2. LYSSNA OCH KÄNN
Övningen är till för att ge eleven en känsla för lyrik. Syftet 
är att eleven ska förstå att lyrik handlar om känslor, rytm 
och även att alla kan skriva dikter – bara man vågar. Du kan 
med fördel låta eleverna skriva sina dikter på tomma blad 
som du delar ut. Samla gärna in bladen och läs upp några 
dikter anonymt. Känner de andra igen sig i diktens känsla? 
Har dikten det som är typsikt för och som kännetecknar 
lyrik?

ÖVNING NR 3. LEK OCH MÅLA MED SPRÅKET
Den här övningen är till för att låta eleverna experimentera 
med språket och därför får de en text som inte är en dikt. 
Eleverna ska försöka förändra texten så att den blir mer 
poetisk. Texten nedan är ett illustrerande exempel.

a) ”Ingen början och inget slut. Ändlösa rader med säckar i 
en stinkande och sunkig lagerlokal. Säck efter säck efter 
säck. Ett lagerlokal, ett rum, en cell viskar att det råder 
kaos. En mur som orsakat kaos ska falla ...”

b) Texten ovan innehåller några stilfigurer som ”antites” 
i ”ingen början och inget slut” samt en allitteration i 
”säckar, stinkande”. Lagerlokalen som ”viskar” är ett 
exempel på en besjälning. I den här övningen får eleven 
träna på att ge texten liv med hjälp av stilfigurer. 

ÖVNING NR 4. LITEN LYRIKANALYS
Musik är en bra ingång till lyrik eftersom musik och 
låttexter ligger de flesta elever nära. Övningen ger möj
lighet att träna på att förankra påståenden i en textanalys. 
Grunden till all analys handlar om att tolka texten för att 
sedan hitta stöd för sin tolkning och slutligen diskutera 
och resonera kring tolkningen: ”påstå – förankra – kom
mentera”. Övningen ger eleven möjlighet att förstå och öva 
på att analysera text och att använda begrepp som versrad, 
strof och diktjag. Bjuder eleverna på olika tolkningar ger det 
dig ett ypperligt tillfälle att diskutera att tolkningar många 
gånger kan skilja sig och att det än tydligare visar vikten av 
att förankra en analys, så att man kan avgöra om tolkningen 
verkar rimlig. 
Som lärare kan man välja att göra delar av analysen. 

Exempel på analys av innehåll i ”En apa som liknar dig”
Jag är dina drömmar, jag är den som aldrig säger nej.
Jag är apan som liknar dig.
Jag är lyxvarianten, jag är färgen i filmen om ditt liv.
Jag är apan som liknar dig.

Låten handlar om ett diktjag som inte är sig själv utan 
försöker spela någon annan (påstår). Detta framkommer 
i versraden ”Jag är dina drömmar, jag är den som aldrig 
säger nej” (förankrar). Man kan tolka det som att diktjaget 
drömmer om att vara en person som inte säger ”nej” och 
som vill vara öppen och kanske nyfiken i sinnet. (kom-
menterar). Men eftersom låten fortsätter ”Jag är apan som 
liknar dig” (förankrar) inser man att diktjaget inte är sig 
själv (påstår). Att betrakta sig själv som en apa, som liknar 
någon, skulle kunna tolkas som att man känner sig som 



någon som spelar över eller imiterar någon som han/hon 
skulle vilja vara fast man framstår som en ”dålig kopia”. En 
apa kan också förknippas med någon som spelar över och 
”apar sig” (kommenterar). 

I Saphos kända kärleksdikt kan man hjälp eleven på 
traven om han/hon har svårt att läsa mellan raderna.

Ibland kan det vara lättare att angripa texten om man 
börjar med bildspråket. Hur är en ”gudars like” och en 
”döendes like”? Hur känner man sig när ”hjärtat bultade 
som ville det spränga bröstet” eller ”tungan vägrar lyda”? 
Varför upplever diktjaget att ”allting suddas ut för min syn, 
jag hör hur öronen susar”? En diskussion kring hur man 
känner sig när man är riktigt förälskad/nervös/chockad kan 
också vägleda eleven.

Hur många personer är med i dikten? Är det kvinnor 
eller män? Känner man till lite om Sapfo och är medveten 
om att hon diktade om och för kvinnor kan man tänka sig 
att det är en kvinna som betraktar ett par men att det är den 
andra kvinnan hon suktar efter.

ÖVNING NR 5. BILD OCH LYRIK
Detta är en inspirationsövning där eleverna kan hitta 
uppslag utifrån en bild istället för musik. Ögon istället för 
öron. Alla sinnen fungerar för att få inspiration!

ÖVNING NR 6. FÖLJ DEN DRAMATURGISKA MODELLEN
För att eleven inte ska känna att anslaget i historien är hela 
historien kan det finnas skäl för en ”knuff i rätt riktning”. 
För att presentera karaktär och konflikt skulle man kunna 
låta polisen titta sig omkring i rummet och låta exempelvis 
miljön ge läsaren en presentation. Ligger det tomflaskor 
överallt? Tabletter? Eller är det ett hem fullt av bilder på 
barn och barnbarn? Kanske ringer han någon och förtydli
gar på så vis  konflikten och eventuella sidokonflikter. Det 
finns en hel del frågor som kan hjälp eleven komma vidare 
om fantasin sinar.

ÖVNING NR 7. HITTA STATIONERNA I DEN DRAMATURGISKA 
MODELLEN
Även här finns givetvis inget definitivt ”rätt eller fel” 
men om man utgår från den dramaturgiska modellen på 
s. 282 kan man se att vissa saker bör hända i varje steg. 
När eleverna presenterar olika tolkningar är det viktigt 
att de motiverar sitt ställningstagande och förklarar hur 
de har tänkt. Detta är ett tillfälle att prata om förankrade 
tolkningar och löst tyckande. 

• ANSLAG: Anslaget inleds med ”Det var en kall vinter 
det året” och avslutas förslagsvis med meningen ”och 
så blev det julafton”. I det korta anslaget har huvud
karaktären och antagonisten samt huvudkonflikten 
presenterats och läsaren har fått en känsla för tiden och 
platsen som novellen utspelar sig i.

• PRESENTATION: Presentationen inleds med ”Jag 
har haft ett dåligt år i år …” I presentationen tänker 
Dr Henck på sin livssituation och på så vis får läsaren 
lära känna honom bättre. Läsaren vet att han, till 
skillnad från sin rike vän, har det knapert och att 
hans hälsa är dålig samt att hans fru betraktar honom 
som sjuk. Huvudkaraktären ger ett vacklande intryck. 
Presentationen kan tänkas avslutas ”då den förbannade 
livförsäkringspremien skall betalas”.

• FÖRDJUPNING/UPPTRAPPNING: Fördjupningen 
kan tänkas inledas vid ”Då han hade hunnit till denna 
punkt i sin tankegång …” Ibland är det svårt att urskilja 
de båda delarna då de smälter ihop i en så här kort 
novell. I fördjupningen får läsaren reda på att Henck 
både får låna pengar och en päls av sin gode vän 
Richardt och att olyckan med drosksläden får huvud
karaktären att fortsätta fundera över sitt liv. 

• Upptrappningen kan vara då Hencks negativa bild av 
sitt liv övergår till ljusare tankar om att han kanske inte 
är så sjuk ändå och han tror också att han kan vinna 
sin hustrus hjärta tillbaka ”Hon skulle säkert börja 
älska mig på nytt, om jag kunde förtjäna mer pengar…”. 

Upptrappningen forsätter i takt med Hencks 
förväntningar på att träffa sin hustru och se hur hon 
reagerar på pälsen. Upptrappningen avrundas med 
orden ”Det skall bli roligt att se vilken min min hustru 
kommer att göra när hon får se mig klädd i päls, sade 
doktor Henck till sig själv”.

• KLIMAX: Hela novellen når sin höjdpunkt i avslöjan
det då läsaren mellan raderna förstår att Hencks hustru 
är otrogen mot honom. Hon tror att det är Richardt 
som bär pälsen och det är honom som hon visar sin 
kärlek. ”Gustav är inte hemma nu.”

• AVRUNDNING: Avrundningen inleds med ”I 
doktor Hencks arbetsrum flammade en stor brasa…” 
Hela familjen är samlad tillsammans med Richardt 
och Henck sitter hopkrupen och hans uttalanden kan 
tolkas som att han känner till otrohetsaffären och att 
han trots allt kände sig lycklig över det ömhetsbevis 
som hans fru visade honom. 

b) MIN NYA KILLE
Även i den här novellen kan man kartlägga den dramaturgiska 
modellen på lite olika sätt. Låt eleverna förankra och förklara 
hur de tänkt i sin analys: påstå – förankra – kommentera. 
Nedan kan ses som ett av flera tolkningsförslag. 

• ANSLAG: Anslaget inleds med ”Vet du att klockan 
är halv fyra...”, viskar jag till min nye kille när vi står 
utanför dörren till min lägenhet.” I anslaget presenteras 
tiden på morgonen, platsen och att huvudkaraktären 
har en ny kille. Så ny att han inte vet att dörren är svår 
att öppna.



• PRESENTATION: I presentationen som kan tänkas 
börja med ”jag kanske ska gå hem” får läsaren veta att 
den nye killen ännu inte har varit hemma hos huvud
karaktären och att hen bor ganska spartanskt. Kanske 
kan detta indikera att hen är ung, kanske inte har så 
stabil ekonomi eller liknande. Den nye killen som först 
var tveksam till om han skulle stanna klär nu modigt 
av sig allt utom kalsongerna och kryper ner under 
täcket. 

• FÖRDJUPNING OCH UPPTRAPPNING är ganska 
sammanbyggda och läsaren får veta att huvudkarak
tären ska duscha. En anmärkningsvärd detalj är att 
hen tar på sig strumporna igen för att berätta detta för 
den nästan nakna killen i sängen. Duschen är lång och 
omsorgsfull nästan som om hen har glömt att någon 
väntar.

• KLIMAX: ”En lång stund står jag vid sängen och 
undrar var han har gömt sig”. Killen är borta och allt 
tar en oväntad vändning. Tydligen är det en väldigt 
liten kille och därefter dyker det upp ett krafsande ljud. 
Som läsare kan man undra om han fanns överhuvudta
get. Var han en önskedröm eller en fantasi? Hans ögon 
hade ju blänkt som på en katt. Var det bara katten som 
var hemma?

• AVRUNDNINGEN: Huvudkaraktären verkar ta för
svinnandet med ro och funderingarna över var killen 
tog vägen tas över av om osten går och äta. Läsaren 
lämnas åt sina egna grubblerier när huvudkaraktären 
går och lägger sig. Ett öppet slut som lämnar tolkningar 
till sitt förfogande.

ÖVNING NR 8. DRAMATURGISK MODELL I FILM
Ett roligt sätt att tillsammans analysera dramaturgi är att 
titta på film. Film är ett media som eleverna är vana vid, 
men som de kanske inte har tittat på med ”dramaturgiska 
glasögon”. Välj en film som passar temat eller det ni jobbar 
med just nu eller någon av de som finns som förslag. Stanna 
gärna filmen med jämna mellanrum och diskutera vid 
vilket steg i den dramaturgiska modellen som ni ser och 
förklara hur ni tänker. 

ÖVNING NR 9. LÄSFÖRSTÅELSE

a) Titeln kan ju väcka många olika associationer, allt från 
djur och jakt till en symbol för rikedom.

b) Viktigt för förförståelsen är att känna till typiska drag för 
texttypen (novell) och därför är det bra att repetera här. 
Genom att fundera över vad som kännetecknar texttypen 
kan man också förbereda sig på vad man kommer att 
möta både gällande innehåll, form och språk. På s. 24 
finns en ruta med novellens kännetecken:
En kort berättelse som utspelas under kort tid
En huvudhandling som koncentreras till få händelser

En eller få karaktärer
Begränsad miljöbeskrivning
Ofta en konflikt som får en oväntad upplösning

c) Årstid: ”Det var en kall vinter..” ”...och så blev det 
julafton”.

Tid/År: Drosksläden, kusken och hästen ger ledtrådar 
om att det inte är nutid. En prins av det kungliga huset 
är ute och vandrar utan livvakter vilket också är en 
tidsangivelse. Även användningen av päls som status
symbol är gammaldags och har en helt annan status 
idag. Språkliga drag så som ”häradshövding, honrar, 
ämbetsåliggande, eljest och tambur” bär också på 
ålderdomliga drag.

Klockslag: ”Det var redan mörkt” och ”Klockan var 
redan halv sex, så han kom hem..”

Plats: ”Han gick ett slag genom Kungträdgården”. 
Kungsträdgården ligger i Stockholm och det är också 
där som kungafamiljen bor. Därför ger även prinsen en 
ledtråd till att novellen utspelar sig i Stockholm.

d) Meningen ger läsaren en uppfattning om äktenskapet. 
Blir man ”fet av att gifta sig” ger det ett intryck av att 
man får god mat och dryck och har det bra. Blir man 
mager är det ett uttryck för motsatsen och signalerar 
också bekymmer. ”Doktor Henck hade blivit mager” 
visar att hans äktenskap innehåller bekymmer och att de 
inte har ett överflöd av mat och dryck. 

e) Om man blir överkörd och någon säger ”det är just likt 
dig” och skrattar så säger det flera saker. Att den som 
säger det tycker att man är klumpig/otursförföljd/alltid 
klantar till det och att den som säger det känner sig 
överlägsen den otursförföljda.

f) ”Min hälsa är vacklande, för att icke säga förstörd. Mina 
patienter har däremot kryat upp sig nästan hela sällska
pet”. En sjuk läkare med friska patienter signalerar att 
han inte tjänar några pengar. Är man kry behöver man 
ingen läkare. Själv är han sjuk, vilket inte inger något 
förtroende hos patienterna då han tydligen inte ens kan 
bota sig själv.

” ...men han friade aldrig till henne, han sade tvärtom 
att han aldrig skulle våga gifta sig på mindre än tio tusen 
om året. Men jag vågade; och Ellen var en fattig ficka 
och ville gärna bli gift.” Ellen var alltså fattig och ville 
bli gift och det kan tolkas som att mannen har pengar 
så att han kan försörja sin hustru och barn. Hon hade 
förmodligen hellre gift sig med John men han ville tjäna 
mer pengar innan han gifte sig och därför tog hon den 
hon fick.

g) Pälsen kan vara symbol för rikedom, framgång och 
välgång.



h) Klimax är när Henck kommer hem och Ellen säger 
”Gustav är inte hemma ännu” och Henck svarar ”Jo”. Då 
förstår läsaren att Ellen tror att det är John som kommer 
hem eftersom det är hans päls hon känner i mörkret i 
tamburen. Läsaren förstår att hon är otrogen mot sin 
man.

i) När Henck förstår hur det ligger till mellan hans hustru 
och John har han tappat hoppet och gett upp. Han 
känner att han (vill) kommer att dö. Den allra sista 
repliken innebär att de sista sekunderna av lycka fick han 
när hans hustru tog emot honom kärleksfullt och han 
kände sig älskad, sekunderna innan han förstod att hon 
tog fel. Men om han inte hade lånat pälsen hade han inte 
fått uppleva hennes kärlek.

j) En fattig man lånar en päls av sin rika vän. När han 
kommer hem, iklädd pälsen, tror frun att han är den 
rika vännen och det uppdagas att frun är otrogen.

k) Konflikten kan vara ”pengar” eftersom huvudkaraktä
rens ekonomiska läge driver berättelsen framåt. Eleverna 
kan hitta andra konflikter och så länge de verkar rimliga 
och kan förankras i novellen så fungerar det bra. 

l) Budskapet är en tolkningsfråga men tänkbara budskap 
kan vara: ”tro på dig själv”, ”pengar styr världen”, ”kärlek 
kan köpas för pengar”, ”rikedom = lycka”, ”du kan inte 
lita på någon”. Kan eleven komma på mer positiva 
budskap är det trevligt.

m) Förslagsvis: Äktenskap, lycka, rikedom.

ÖVNING NR 10. RINGA IN HENCK
Övningen syftar till att öva på förmågan att analysera 
genom att ”leta ledtrådar” i texten. Det blir också ett sätt 
för eleverna att öva sig på att ”läsa mellan raderna” när de 
aktivt och tillsammans letar efter vad de vet om Henck utan 
att det uttryckligen står skrivet. Det står ju inte att han är 
fattig, ändå förstår läsaren det. Hur får läsaren reda på det? 
Genom ledtrådar som ”sliten överrock”, ”läkare utan patien
ter”, ”lånar pengar” så ger författaren läsaren ledtrådar. 
Eleverna kan också fundera över ledtrådar som handlar om 
Hencks inre, hans känslor och hans egenskaper. 

ÖVNING NR 11. STAFETTSKRIVNING

a) Att skriva under tidspress tar bort prestationskravet på 
att texten ska vara välskriven och välformulerad. I den 
här övningen handlar det om att vara kreativ och att 
träna sig på att skriva en dialog. 

b) Här tränar eleverna på vad ”indirekt anföring” innebär 
och hur det skiljer sig från direkt anföring. Genom att 
praktiskt träna på indirekt anföring kommer man lättare 
ihåg vad som kännetecknar den.

ÖVNING NR 12. TA ÖVER DIALOGEN
Övningen ger möjlighet att studera dialog samt stil och ton. 
Hur skriver Söderberg dialog och hur kan eleverna själva 
skriva en dialog? För att kunna behålla stil och ton måste 
man sätta ord på hur rådande stil och ton ser ut. Läs gärna 
upp några av elevernas dialoger och diskutera om ni tycker 
att stil och ton är bevarade. Man kan också diskutera för– 
och nackdelar med att skriva dialog i direkt och indirekt 
anföring.

ÖVNING NR 13. GAMLA DAMER OCH UNGA HERRAR
Genom att praktisera lär man sig. Här utmanas eleven att 
tänka på flera skrivartekniska inslag. När ska man kommatera, 
sätta citattecken och göra talstreck och vad är och hur 
skrivs en anföringssats?

ÖVNING NR 14. SAMLA KROPPSDELAR
Den här övningen är tänkt att få igång elevens fantasi och 
kreativa skrivande. Den hjälper också eleven att förstå hur 
en yttre karaktärsbeskrivning kan se ut. 

ÖVNING NR 15. EFTERLYS EN KÄNDIS
Övningen handlar om att på ett lekfullt sätt beskriva och 
gestalta en karaktär. Vissa egenskaper är framträdande och 
karakteristiska hos en människa och detta gäller även för 
karaktärer i fiktiva berättelser. Hur får man fram dem?

ÖVNING NR 16. GISSA KÄNSLAN
Övning 15, 16 och 17 är tre kreativa övningar som ökar 
medvetenheten kring hur man kan beskriva personer och 
känslor. Övningen breddar repertoaren för analyserandet 
genom att eleven blir medveten om detaljer i ett utseende 
och att man kan beskriva känslor genom gestaltning.

ÖVNING NR 17. UTVECKLA MILJÖN MED SINNESINTRYCK
Övningen är ett skrivtillfälle då eleven får träna på att 
skriva en beskrivande text. Om man själv kan formulera en 
levande miljöbeskrivning kan man också lättare sätta ord 
på vad som gör någon annans miljöbeskrivning levande.  

ÖVNING NR 18. RADIO MED HENCK
Båda övningarna tränar på förmågan att använda alla 
sinnesintryck när man skriver, inte bara synintrycket. När 
man hör, luktar och känner blir bilden man förmedlar så 
mycket tydligare och mer levande. I radioprogrammet krävs 
dessutom en placering i rätt tid och miljö. Hos Henck hörs 
inte ljudet av sms eller Spotify utan kanske klappret av hovar.

ÖVNING NR 19. BERÄTTARPERSPEKTIV
Övningen handlar om hur man kan variera berättarpers
pektivet. Ur vems perspektiv förmedlas historien och hur 
kan man leka med perspektiven?



ÖVNING NR 20. VÄXLA TEMPUS
Hur varieras en historia beroende på tempus? Dessutom får 
man fokusera på att hålla samma tempus då det är lätt hänt att 
man skiftar tempus mitt i en mening. Förändras upplevelsen 
av historien beroende på om det är nutid eller dåtid?

ÖVNING NR 21. FÅ IGÅNG DIN FANTASI
Innan man börjar skriva en novell kan det vara bra att få 
igång sin fantasi och kreativitet.

a) När man blundar och tänker på ett ord kommer hjärnan 
att leka med ordet. Så enkelt kan det vara – att bara 
blunda och hänga med i hjärnans tankegångar.

b) Nästa steg blir också lekfullt genom att man går runt och 
minglar och väljer bland ord. När man har en uppsättning 
ord som man måste ha med, minskar pressen på att 
skriva något fantastiskt. Övningar går ut på att krångla 
ihop en någorlunda hållbar historia. Såklart får eleverna 
ändra form på orden. Står det ”hoppa” får man gärna 
ändra till ”hoppade” osv. Högläsningen blir prestigelös 
och tidspressen gör att historien kan sluta utan en tydlig 
avrundning. 

Beroende på klassens förkunskaper kan man skriva en 
kort förklaring till begreppen. Substantiv = en, ett eller 
flera framför exempelvis en boll, en känsla eller flera moln. 
Verb = saker man gör, sätt ”att” framför; att hoppa, spela, 
leka. Adjektiv = beskriver hur något/någon är; mjuk, skön, 
trevlig eller röd.

ÖVNING NR 22. FÖRBEREDDA SAMTAL
Övningen syftar till att jobba med det kunskapskrav som 
handlar om att i förberedda samtal och diskussioner 
muntligt förmedla egna tankar och åsikter.  Samtidigt 
ges möjlighet att bekanta sig med kapitlets texter för att 
fundera över innehåll, budskap samt i tanke och diskussion 
bearbeta temat ”kärlek och relationer”.



KAPITEL 2: MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
ÖVNING NR 1. ETHOS, LOGOS, PATHOS
Övningen ger dels en färdighetsträning i att verkligen 
fokusera på ett av de tre verktygen men också på att få en 
insyn i hur svårt det är att inte dra in några av de andra 
två verktygen. För kan man verkligen övertyga med bara 
en av de tre verktygen? När varje grupp har läst upp sin 
motivering kan klassen diskutera: Höll gruppen sig till sitt 
verktyg? Var det övertygande? Varför, varför inte?

ÖVNING NR 2. VISUALISERA FÖR ATT MINNAS
En övning i att visualisera för att minnas. Eftersom eleverna 
har nytta av den retoriska arbetsprocessen genom hela 
sin utbildning är det värt att tillsammans investera tid för 
att lära sig den. Att ha en fungerande arbetsgång är en 
studieteknik som gynnar eleverna och gör det lättare att 
komma igång. Som pedagog behöver du påminna dem 
om att återvända till den retoriska arbetsprocessen och det 
bästa är om ni regelbundet tillsammans repeterar bilderna 
under läsåret.

Eftersom alla människor minns i bilder blir tekniken 
att visualisera också en viktig del i studietekniken och en 
påminnelse om hur man lär.

ÖVNING NR 3. ATT INLEDA OCH AVSLUTA
Pirayan på s. 61 och tillika bokens omslag vill vi under
stryka vikten av att ha en inledning som ”biter tag” och en 
avslutning som ”snärtar till”. Att öva extra på detta är av 
största vikt. En trist inledning fångar ingen mottagare och 
en avslutning som tonar ut i tomma intet gör att innehållet 
går förlorat, även om det är bra. 

Läs upp några inledningar och avslutningar och diskutera 
vad som var bra och vad som skulle kunna förbättras. Det 
kan ibland fungera bra att sätta lite tidspress för att eleverna 
ska komma igång och inte fastna i prestations ångest. Sätt ett 
tidtagarur på 10 minuter till inledning och 10 minuter till 
avslutning. Ofta blir fler elever villiga att läsa upp sina alster 
då de kan ursäkta sig med att tiden var knapp.

ÖVNING NR 4. ÖDELÄGGELSE - ABSTRAKT BLIR KONKRET
Här krävs således ingen löpande text utan enbart listor med 
beskrivande ord. Att i små grupper diskutera hur man kan 
beskriva en doft, en känsla eller en smak på ett gammalt 
badhus gör att ”den levande berättelsen” (evidentia) blir just 
levande.

Exempel:

SYN: Mögliga fogar, blinkande lysrör, små silldjur som 
kryper över golven, fåglar som flaxar under taken, 
samlingar av tvålrester och hår i silarna.

HÖRSEL: Fönster som slår, droppande kranar, klafsande 
ljud när man går, ekande ljud om man säger något, 
fåglars vingslag.

LUKT: Doft av fukt, mögel, klor, urin. Luktar innestängt. 

SMAK: Klorsmak i munnen, damm som fastnar på 
tungan.

KÄNSEL: Fuktiga och skrovliga väggar, klistrigt under 
fötterna samt hala, blöta och kalla golv.

ÖVNING NR 5. PRESENTERA VARANDRA MED STILFIGURER
Detta är en övning som kan vara kul att göra med någon 
man inte känner så väl eller som man inte brukar sitta med. 
Låt eleverna intervjua varandra, varför inte med tidsbe
gränsing på 2 x 10 minuter. 

Eleverna behöver tillräckligt mycket fakta för att kunna 
utföra sitt uppdrag med stilfigurerna. Eftersom presentatio
nen inte blir klassisk behöver inte heller frågorna vara det. 
Är eleverna obekväma kan frågorna handla om husdjur, 
stjärntecken eller favoritprogram. Därefter får de tid för att 
skriva en liten presentation med stilfigurer.

Exempel: Super snabba Sara springer varje dag. 
(allitteration) Hon älskar att springa fort och är nog 
snabbast på vår planet. (hyperbol) Hon pluggar ganska 
mycket men ibland känner hon det som att läxorna jagar 
henne (besjälning). Men hon ger inte upp för hon vill 
bli något stort. Men hon ger inte upp för hon kanske ska 
bli rakteforskare. Men hon ger inte upp för hon ska få 
Nobelpriset. (anafor)

ÖVNING NR 6. ORDKOMBINATION
Övning för att lekfullt öva på att tala inför en grupp. 
Eftersom mottagarna ska gissa orden ska de bakas in i 
en historia. Dessutom avdramatiseras momentet att stå 
inför en grupp eftersom gruppen har fokus på att ”lösa 
sin uppgift”.

ÖVNING NR 7. NONSENSORD
Den här övningen handlar om att lekfullt öva på att tala 
inför en grupp. Det är inte nödvändigt att ställa sig framför 
gruppen utan man kan börja med att berätta om sitt ord 
sittande på sin plats. Den lärare som vill, kan dessutom 
göra eleverna uppmärksamma på hur man bildar nya ord i 
svenskan genom sammansättningar. Nya ord skapas när vi 
har ett behov av dem.

ÖVNING NR 8. EXPERTEN
Övningen handlar om att lekfullt öva på att tala inför en 
grupp. Lägg gärna alla frågor i en burk framme vid tavlan. 
När man går fram och drar en lapp är man ”expert” och 
försöker tala som om man är ditbjuden för att ge sitt 



kunniga svar på frågan. Då kan man som lärare även prata 
om språket i ett framförande, om stil och ton eller sändare 
och mottagare om man vill. 

Mottagarna kommer att fokusera mer på svaret som 
experten hittar på än på att titta på hur talaren ser ut vilket 
också avdramatiserar momentet. Att man som talare kliver 
in i en ”roll” gör att man i denna övning inte behöver vara 
sig själv.

ÖVNING NR 9. TOLKEN
En övning för att lekfullt öva på att tala inför en grupp. 
Här står kroppsspråket i fokus och gästtalaren ska använda 
gester och ansiktsuttryck för att ge tolken lite ledtrådar till 
en översättning. Tolken ska i sin tur använda sin fantasi 
och hitta på en översättning som kan tyckas rimlig av 
mottagarna.

ÖVNING NR 10. PROGRAMLEDAREN
Övning för att lekfullt öva på att använda kroppsspråket och 
rösten. Få repliker ska sägas och de är givna. Uppmuntra 
eleverna att våga överdriva och ta ut gester och repliker.

ÖVNING NR 11. PÅ MINUTEN
Övning för att lekfullt öva på att tala inför en grupp. 
Här kan man börja öva på feedback och vikten av att få 
feedback för att kunna utvecklas. Fokusera på ögonkon
takten och publikkontakten. Glömde talaren någon del av 
rummet? Hur kan man få kontakt utöver ögonkontakt. Den 
som vågar kan röra sig över rummet, vända sig mot olika 
delar av publiken och till och med tala direkt till publiken: 
”Tycker du om julen?”

ÖVNING NR 12. LÄS MED OLIKA RÖSTER
Att tala med olika röster övar upp medvetenheten om 
att rösten är ett verktyg att arbeta med. Det tar en stund 
att komma in i läsandet och hur en viss sorts röst låter. 
Övningen kan varieras och göras i par och högt i klassen 
samt följas av en diskussion kring hur exempelvis en 
sagoröst låter.

ÖVNING NR 13. KÄNSLOR I DIN RÖST
Den här övningen handlar om att tala med olika röster 
och att bli medveten om att rösten är ett verktyg att arbeta 
med. Det tar en stund att komma in i läsandet och hur en 
viss sorts röst låter. Att ansiktets uttryck speglar hur rösten 
låter är viktigt att tänka på. Här kan man öva på intonation, 
röststyrka, pauser osv.

ÖVNING NR 14. FEEDBACK

Ditt tal var helt ok – Säger ingenting. Vad var ok? Vad 
behöver förbättras? Inget att jobba med alls.

Alla säger att du hatar grupparbete – Man talar för sig 
själv inte för någon annan. Vem är alla? Alla på hela 
jorden?

Säg åt Lisa att hon pratade för tyst. – Ge alltid feedback 
direkt till den det gäller, aldrig via någon annan.

Jag gillade verkligen ditt tal, du hade en så bra inledning 
och så spännande exempel. – Konkret feedback om vad 
som fungerade och varför.

Du är så kort att man knappt ser dig där framme. – Ge 
bara feedback på saker som personen kan ändra på.

Din avslutning på talet var helt perfekt – fortsätt så. – 
Tydligt och konkret.

Du är verkligen överallt, jag kan inte koncentrera mig. – 
Väldigt svårt att förstå vad det är man behöver ändra på.

När du viskade till Caroline när jag höll tal kändes det 
som om ni talade om mig. – Konkret feedback. 

Förra veckan hörde jag inte alls vad du sa när du höll tal. 
– Ge bara feedback i direkt anslutning till situationen.

När jag skulle berätta för dig vad jag hade skrivit pillade 
du bara på din mobil. Jag blev irriterad och tyckte inte det 
var lönt att fortsätta prata. – Att utgå från sig själv och 
sina känslor är ett bra sätt att göra sin röst hörd.

Du hade ett intressant innehåll men ibland var det svårt 
att höra vad du sa. Prata lite högre nästa gång. – Konkret 
feedback om vad som var bra och vad som ska ändras.

Du var väldigt nervös för du skakade på rösten. Försök att 
andas lugnt en stund innan du talar så blir det nog bättre. 
– Konkret feedback med förslag på åtgärd.

ÖVNING NR 15. FÅ OCH GE FEEDBACK
När eleverna har haft möjlighet att öva på att berätta sin 
fabel behöver den inte återges ordagrant utan det är bättre 
att den berättas fritt. Då ges utrymme att öva på framföran
det och fokusera på röst, kropp och publikkontakt. Det är 
viktigt att klassen förstår syftet med feedback, att det krävs 
övning både att ge och få feedback. Gå igenom konkreta 
delar som ni fokuserar på i feedbacken, exempelvis kropp
språk, mimik, röst och publikkontakt.

Alla måste säga något för att ge sina klasskamrater 
möjlighet att veta vad de kan utveckla och förbättra. Det är 
schysst att ge sina klasskamrater konkret feedback – det är 
inte lika schysst att låta bli.


