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Yttrande över motion om införande av ämnet ”retorik” i skolorna i
Norrfjärdens område.
Niklas Dimeus, Petra Fojtikova och Anders Nordin, Skolpartiet har överlämnat en motion till
kommunfullmäktige angående införande av ämnet ”retorik” i skolorna i Norrfjärdens område.
Bakgrunden till motionen är att Norrfjärdens elever under decennier har visat på sämre resultat än övriga områden i kommunen.
Kommunledningskontoret har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Skollagen anger vilka ramar som gäller för all skolverksamhet.
Skollagen (2010:800)
Kapitel 1
9§, Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och
inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.
Kapitel 2
8§ Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och
de bestämmelser för utbildning som kan finnas i andra författningar.
10§ Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och fattar de beslut och har
det ansvar som framgår i denna lag eller andra föreskrifter.
Kapitel 10
4§ Anger vilka ämnen undervisningen ska omfatta
5§ Den totala undervisningstiden för varje elev samt fördelningen av undervisningstiden.
Retorik

I läroplanen Lgr 2011 understryks momenten tala, och lyssna mer och tydligare än tidigare;
momenten ska bedömas och vara underlag för betygsättning. Eleverna får tala, lyssna och
skriva när de lär sig använda språket som ett redskap för kommunikativt arbete.
Träning i muntlig framställning, argumentation och berättande sker i flera ämnen.
I ämnet svenska arbetas med till exempel med argumenterande texter, reklam och insändare.
Ordet retorik används inte men kunskap i retorik är nödvändig för att kunna skapa och tolka
den typen av texter. Retorik finns även som inslag i hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap och bild när man arbetar med reklam. Ordet används inte men är en förutsättning för
att med gott resultat kunna analysera budskapet.
Mot bakgrund av skollagen finns ingen möjlighet att införa ett nytt ämne. Utbildningen ska
vara likvärdig oavsett var man bor i landet. Skollagen anger vilka ämnen som undervisningen
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ska omfatta samt fördelningen av undervisningstiden. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som finns i andra författningar. För skolans inte organisation beslutar rektor.
Retorik är inget eget ämne i skolan men finns som inslag i alla ämnen.
Beslutsunderlag
Skollagen (2010:800)
Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011

Margareta Sundin
Utredare
Utbildningsförvaltningen
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