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ÄLVÄNGEN. Går det att 
tävla i retorik?

Svaret är ja. 
Det kan årskurs sex 

på Madenskolan in-
tyga, som fick skicka 
fyra representanter till 
Stockholm för att delta 
i semifinalen i Utbild-
ningsradions tävling 
Retorikmatchen. 

Tävlingsmomenten bestod i 
att både hålla egenskrivna tal 
och att debattera. 

Alla Madenskolans sjät-

teklassare har tillsammans 
arbetat fram och skrivit det 
gedigna materialet, som tog 
dem hela vägen till semifinal i 
Stockholm den 12 november, 
där fyra av elever fick repre-
sentera skolan.

Dessvärre tog de sig inte 
vidare till final.

Eftersom Retorikmatchen 
sändes i Sveriges Radio P4 
först den 23 november har de 
inte kunnat avslöja resultatet 
förrän nu. 

Läraren Ditti Bengtsson, 
som står bakom initiativet att 
anmäla Madenskolan, menar 
att retorik är något som elev-
erna kommer att ha nytta av 
hela livet.

– Vi har arbetat med utbild-
ningsmaterialet ända sedan 
i våras och det är en otrolig 
utveckling som eleverna har 
gjort. Det handlar om att lära 
sig att uttrycka sin åsikt och 
kunna argumentera för den 
och inte bara säga ”bra” eller 
”dåligt”. Vet man inte hur man 
ska argumentera kanske man 
väljer att tiga istället för att 
föra fram sina åsikter på ett 
skickligt sätt. 

Hon får medhåll av sina 
elever.

– Man har blivit bättre på 
att säga vad man tycker, säger 

Eloise Ottosson och Agnes 
Östelind tillägger: 

– Man vågar mer nu. Vi 
kommer att ha användning 
för den här kunskapen hela 
livet, när man ska söka jobb till 
exempel.

Att använda sig av olika 
retoriska figurer när man skri-
ver ett tal ökar chanserna att få 
genomslag i sitt budskap. Det 
kan till exempel handla om 
retoriska frågor, allitteration 
eller upprepningar. 

I kvartsfinalen framförde 
eleverna ett hyllningstal till 
karaktären Ove i tv-serien Sol-
sidan och i semifinalen bidrog 
de med det något motsägel-
sefulla talet ”Sommarlovet 
suger”.

Dessutom debatterade de 
för varför huvtröjan skulle för-
svinna, bland annat på grund 
av risken att strypas av snörena 
i huvan. 

Ditti Bengtsson är mycket 
positiv till retorikutbild-
ningen.

– Jag tycker att den här 
typen av material har sak-
nats tidigare och jag kommer 
absolut att fortsätta, även med 
andra klasser. 

ALAFORS. Hästtjejer 
och fotbollskillar. 

De gamla stereoty-
perna lever kvar, men 
kanske är något på väg 
att ändras.

På Himlaskolans 
”Elevens val-dag” tes-
tade 28 killar och fyra 
tjejer på att rida och 
genusperspektivet gick 
hem hos Vakna-fonden 
som stod för kostna-
den. 

Det var lärarna som tänkt till 
och bestämt sig för att försöka 
bryta det invanda mönstret, 
om så bara för en dag.

– Eleverna hade olika 
teman att välja på inför elevens 
val-dagen, som skapande verk-
samhet, drama och idrott och 
valde man idrott fick man rid-
sport på köpet, berättar Ulla 
Pihl Andreasson, som liksom 
kollegan Anette Gallo-
Marschiando själv är hästin-
tresserad.

– Min dotter rider på Ale-
Jennylunds ridklubb och jag 
ser vilken bra både träning 
och gemenskap det innebär. 
Sporten har överlag för lite 
killar och vi tyckte att detta var 
en bra möjlighet att få prova, 
säger Anette.

Torsdagen den 28 novem-
ber bar det så iväg till Ale-
Jennylunds ridklubb med 
elever från både sjuan, åtta och 
nian. Fyra av klubbens profes-

sionella instruktörer fanns till 
hands och instruerade. 

– Det var roligare än vad jag 
hade trott. Jag kan nog tänka 
mig att rida någon mer gång, 
säger Omar Key. 

Genusperspektivet gick 
hem hos Vakna-fonden, som 
stod för kostnaden på 4000 
kronor.

Förslaget, som från början 
möttes av visst motstånd från 
killarnas sida, visade sig falla 
riktigt väl ut och majoriteten 
av eleverna tyckte att det blev 
en rolig dag.

– Det är inte omöjligt att 
det blir en repris, menar Ulla.

JOHANNA ROOS

– Madenskolan kom till semifinal i Retorikmatchen

Har talets gåva

Linus Engström, Alexander Claesson, Eloise Ottosson och Agnes Östelind samt Mathilda 
Eriksson (saknas på bild), representerade Madenskolan i olika konstellationer i Utbildnings-
radions tävling Retorikmatchen för årskurs sex. 
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Ridning på schemat
– Himlaskolan försöker bryta könsstereotyperna

Provade på ridning. Oliver Sten, Alexander Pedersen, Emma Eklund, Jessica Ohlsson, Alice 
Drodén, Josefin Wiklund, Viktor Bred, lärarna Ulla Pihl Andreasson och Anette Gallo-
Maschiando, Manuel Storck, Alexander Veglo, Eric Wallhagen, William Pettersson, Julius 
Hirsch och Omar Key tyckte att det blev en rolig dag i stallet.
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RETORIKMATCHEN

• Retorikmatchen är Utbildnings-
radions (UR) stora radiotävling för 
sjätteklassare.
• Åtta klasser från olika skolor i 
landet deltar i tävlingen som sät-
ter elevernas retoriska förmågor 
sätts på prov. 
• I varje program möts två lag. 
Tävlingsmomenten är bland andra 
att hålla olika typer av tal, allt 
från hyllnings- eller smädestal till 
det övertygande säljsnacket, att 
debattera och att snabbt hitta rätt 
ord och uttryck.
• Madenskolans sjätteklassare 
tog sig till semifinalen, som gick i 
Stockholm den 12 november.

Barnens klappar 
hittar du hos oss!

Ale Torg


