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Föreslagna ändringar: 

 

Kommentar LK: Jag föreslår att Erland Lundströms artikel ”Talaren som artist” byts ut mot 

Lennart Hellspongs ”Den retoriska människan” från 2018. Boken har undertiteln 20 sätt att se på 

retoriken och består av 20 minilektioner i retorik. Dessa minilektioner tar ett mer allmänt grepp 

om retoriken och låter sig väl kombineras med Anders Eriksson ”Retorikens grunder”. Som 

kapitelrubrikerna ”Konsten att berätta”, ”Konsten att argumentera” synliggör visar dessa kapitel 

fram mot övningarna Berättelsen och Vederläggningen. Hellspongs bok är därutöver trevligt 

skriven – nästan lite essäistisk – samtidigt som den utgör en ypperlig utgångspunkt för vilken roll 

retoriken har att erbjuda oss i vår vardag.  

Lundströms artikel brukar användas till Susanne Hedins pass om kroppsspråk. Till detta pass 

kunde kapitlet ”Konsten att nå fram” i Hellspongs bok passa. Naturligtvis måste detta stämmas av 

med Hedin. Jag har skrivit till henne och väntar nu på svar. 

Westers artikel har en problematisk titel ”Bör kvinnor sära på benen?” och är hämtad ur ett 

magasin, Retorikmagasinet. Jag föreslår därför att den byts ut mot  

 

Mral, Brigitte (2014): Genus, Status och motståndets retorik – att analysera maktrelationer i 

språket. Retorisk kritik s. 245-258, 13 s. 

 

 

 


