
et var en gång en liten flicka som var 
mycket blyg. Hon vågade inte räcka upp 
handen om fröken frågade om någon 
kunde svaret på en fråga – även om hon 

visste svaret. Och om hon inte förstod något så 
vågade hon ännu mindre räcka upp handen för att 
fråga. En dag kom det en hygientant till klassen 
för att berätta om hur man ska sköta sin hygien. 
Hon berättade att man ska klippa naglarna, byta 
till rena kläder helst varje dag, att man ska använ-
da tvål och vatten. Att man ska tvätta håret och 
klippa det ibland. Håret på den där hygienen skulle 
också borstas eller kammas varje dag. Flickan 
kände sig så dum. Hon skämdes faktiskt. Hon 
tänkte: Vi i min familj verkar vara dom enda som 
inte har någon hygien hemma. Hon funderade på 
hur dom kunde se ut, de där hygienerna – kanske 
lite som hyenor? Det låter ju lite lika. Och just när 
hon satt där och tänkte på det så plockade tanten 
fram en jättekäke! Det var ett enormt gap med en 
stor tandrad i överkäken och en stor tandrad i un-
derkäken. Flickan blev förskräckt. Herre Gud! Är 
dom så där stora! Vilka bestar! Och alla andra har 
sådana i sina lägenheter! Och dom går aldrig ut! 
Och vi har ingen – jag har ju inte ens sett någon på 
riktigt! tänkte flickan. Då tog tanten fram en sak 
till, en jättetandborste, och började visa hur man 

ska borsta tänderna på sin hygien! Tanten visade 
med hela kroppen. Oj, oj, oj nu var flickans ögon 
enormt stora och hon stirrade med fasa på hygien-
förevisningen. 

BÖRJA SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT

Trots det komiska i situationen – som jag finner så 
tydlig nu i efterhand – så vet jag att det inte var 
någon trevlig upplevelse. Flickan var jag själv och 
historien är sann. Vi kan alltid hoppas att dagens 
vuxna som får förtroendet att arbeta med barn är 
mer medvetna om mottagaranpassning och kom-
munikativ kontakt än vad just denna dam var då på 
70-talet. Vi kan också hoppas att våra barn idag får 
ett större stöd i att våga göra sin röst hörd. 
Jag var ett av många barn som led av exponerings-
rädsla. Den kom jag att under uppväxten försöka 
råda bot på i lekar, med hjälp av drama och genom 
musik. Som vuxen utbildade jag mig till skådespe-
lerska och jag arbetade inom teatern under många 
år tills jag en dag fann en kurs i retorik på Sö-
dertörns högskola som jag började på. 

I retoriken fann jag något som intresserade mig 
oerhört. Det blev en fil. kand. i retorik och dess-
utom vidareutbildning i barns språkutveckling, 
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Språket ger 

      MAKT
I dagens samhälle behöver barn kunna uttrycka sina åsikter, tala för sig själva och sina idéer, 
helt enkelt ha förmågan att påverka sin situation, delta, och ha inflytande. I förskolan ska barnen 
få möjligheter att utveckla dessa förmågor. Att arbeta med retorik är en väg att genomföra detta 
förskolans uppdrag med att lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 

TEXT: Gunlög Å Lindell 

D



drama, konflikthantering och ledarskap. I dag ar-
betar jag med att undervisa i retorik, kommunika-
tion och drama bland annat i förskolor och skolor. 
Jag är också aktiv i ett nätverk som heter Retorik-
kollegiet. Vi är ett antal eldsjälar som tillsammans 
arbetar för att retorik ska bli ett obligatoriskt ämne 
i skolan. Inom nätverket finns en rad kompetenta 
personer, däribland tre av Sveriges professorer i 
ämnet.
Att det är bra att börja med retorik så tidigt som 
möjligt borde inte behöva sägas. Men tyvärr gör 
det det! Vi har mycket att vinna på att sätta igång 
med lustfyllda retorikövningar redan i förskolan. 
Under de år jag arbetat tillsammans med förskole-
pedagoger från många förskolor har en metod och 
ett förhållningssätt kommit att ta form. 

RETORIK FÖR BARN - VAD ÄR DET? 

Retorikträning för barn är egentligen en självklar-
het och borde vara en skyldighet att erbjuda barn. 
Väldigt mycket av det jag kommer att ta upp här 
känner vi som pedagoger igen och behärskar. Det 
gäller bara att påminna oss om det. Att hitta kun-
skapen, att öva, att bli uppmärksam på när det 
fungerar så där otroligt bra på till exempel sam-
lingen. Vad är det jag gör då och på vilket sätt 
gjorde jag det? Eller kanske  – vad valde jag bort 
att göra? Min intention med denna artikel är att ge 
ett litet smakprov på vad du som pedagog kan gö-
ra och tänka på för att initiera och hjälpa barnen 
att träna sig i retorik. 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 
sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 
och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 
Så står det i Lpfö 98. Det är samtidigt ett krav och 
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en förutsättning att varje barn får denna möjlighet 
om vi ska ha en demokratisk förskola. 
Vidare står, under rubriken Barns inflytande, att I 
förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå 
vad demokrati är, och det står också att allt arbete 
på förskolan vilar på demokratins grund. Det be-
tyder att förskolan ska vara ett gott och levande 
exempel i demokrati för barnen. Men är det så det 
ser ut i verkligheten? 
Elisabeth Arnér pekar i Förskoletidningen num-
mer 4/09 på den brist på medbestämmande våra 
förskolebarn upplever och att många barn till och 
med känner att det inte är någon mening att kom-
ma med idéer. 
Vi vuxna behöver således bli mycket bättre på att 
lyssna aktivt på barnen och ta deras budskap på 
allvar. (Kollegor emellan behöver vi göra det-
samma för vår skull men också för barnens). 
Ofta förväntar vi oss att den goda kommunikatio-
nen ska komma av sig själv. Men barn, liksom vi 
vuxna, behöver hjälp och träning för att utvecklas 
retoriskt. Därför behöver vi arbeta metodiskt för 
att alla barn ska ges bästa möjliga förutsättningar 
för att vilja, våga och kunna tala – det vill säga 
uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation. 

RETORIK I FÖRSKOLAN GER BALANS

Retorik är en pedagogisk möjlighet och vårt an-
svar som pedagoger. I dagens individualistiska 
informationssamhälle förväntas våra barn och ele-
ver ofta kunna föra sin egen talan - men hjälpen de 
får varierar mycket både hemifrån och från oss 
pedagoger. Har vi kunskapen, intresset och förmå-
gan att nå barnen så kan vi hjälpa dem för livet. 
Ännu är tyvärr inte utbildning i retorik obligato-
riskt inkluderad i lärarprogrammen och inte heller 
finns retorik som ett ämne i skolan. Vi har muntli-
ga redovisningar men barnen får ofta inte tillräck-
ligt stöd i hur de ska lägga upp sitt anförande, vad 
de ska tänka på i talsituationen eller hur de kan 
hantera sin nervositet. 
–Det är så mycket vi måste göra ändå – hur ska vi 
hinna detta också?! 
Det får jag ibland höra när jag är ute och undervi-
sar. Att vissa barn är tysta, ”snälla”, och gör som 
de blir tillsagda ses på vissa förskolor mer som en 
gudagåva än något som behöver problematiseras. 
Man menar till exempel att det är andra barn som 
tar så mycket talutrymme att om de tysta barnen 
skulle ta mer plats så skulle det bli kaos. Och man 
anser att det är bättre att fokusera på att få ”prat-

jockarna” tystare så att de andra barnen kan få mer 
utrymme.
I praktiken får de som tar mycket utrymme då yt-
terligare uppmärksamhet - om än negativ. De får 
också ofta sitt namn återkommande upprepat i 
samband med dessa negativa tillsägelser. Vi ”hjäl-
per” dem på detta sätt att bygga en negativ bild av 
sig själva. 
Och vi ”hjälper” också de tysta barnen att uppfatta 
att den ojämna fördelningen är fast och att de inte 
ska ta för sig. Genom att inte få dem att ta plats 
och prata så utvecklas en dålig självkänsla hos 
dem också. Alla förlorar på detta. 

Det som händer när vi jobbar med retorik i försko-
lan – och hjälper barnen att våga, vilja och kunna 
tala, lyssna och ha en egen åsikt oberoende av vad 
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kompisen tycker – är att det blir balans i barn-
gruppen. Den tysta börjar prata och blommar upp. 
Den pratiga får kompisar som säger ”Nej, nu pra-
tade jag och jag ska säga färdigt!” Eller: ”Nu har 
jag cykeln, jag har också rätt att ha den. Du får 
vänta på din tur!”. 
Till en början är det självklart jobbigt med mot-
stånd för någon som inte mött det på detta sätt 
förut men barnen brukar snart acceptera den nya 
ordningen. 

ATT LÄRA SIG RETORIK

Barnens retorikträning och retoriklek går ut på att 
barnen ska: 

• Utveckla ett rikt språkbruk för att kunna beskriva 
känslor, saker och skeenden. 

• Våga ha en åsikt eller en känsla även om ingen av 
kompisarna tänker likadant. 

• Kunna argumentera och lösa konflikter verbalt. 

• Respektera och praktisera turtagning. Träna på att 
lyssna aktivt. Ge och ta uppmärksamhet. 

• Öva perspektivbyte, inlevelse, koncentration och 
ansvar. 

• Få barnen en stärkt självkänsla. 

Trygghet är viktigt. Det första vi gör när vi ska 
jobba med retorik i verksamheten är att skapa ett 
gott klimat i gruppen. Människan är ett flockdjur. 
Att inte befinna sig i flocken kunde förr vara före-
nat med livsfara. Denna instinkt lever kvar än i 
dag hos oss och det är en av flera anledningar till 
att vi kan känna obehag när vi ställer oss upp för 
att hålla ett anförande inför publik. Vi kliver helt 
enkelt utanför flocken och blir sårbara. 
Därför är det oerhört viktigt att vi gör ett gediget 
förberedelsearbete med gruppen – speciellt om vi 
har en lite otrygg grupp – innan vi börjar med att 
enskilda barn håller presentationer för varandra. 
Dramaövningar och lekar som stärker tryggheten 
och övningar som tränar samarbete och förmåga 
att läsa av och lyssna kan ge en god grund för att 
våga exponera sig. 
Vi behöver också tänka på att skapa fysisk arbets-
ro för barnen och oss själva. Det kan vi göra ge-
nom att jobba i ett rum utan för mycket distrahe-
rande saker och där man kan stänga dörren om sig. 
Stuva om så att ni får ett område som ger så lite 
intryck som möjligt. På så sätt bibehåller vi kon-
centrationen bättre. Om dörren har ett glasfönster 
är det bäst att hänga något för. Tala också med 
kollegorna så att ingen gläntar på dörren i onödan. 
Alla behöver ta arbetet på allvar. 

EN KÄNSLA FÖR SPRÅK

En övning jag starkt rekommenderar att göra med 
barnen i uppstartsskedet är ”De bästa lyssnarna”. 
Den går ut på att gruppen samtalar för att bestäm-
ma de spelregler som ska gälla för lyssnarna. Frå-
gor som: När du talar, hur vill du då att kompisar-
na ska vara för att det ska bli så bra som möjligt 
för dig? Och vad vill du att de ska göra? kan ligga 
till grund för diskussionen. 
Vi vill få fram hur man på bästa sätt gör för att 
hjälpa den som talar inför gruppen. Spelreglerna 
sammanställer man sedan till en fin tavla. Tavlan 
får hänga på väggen väl synlig. När det behövs 
kan man gå tillbaka till den och diskutera spelreg-
lerna och eventuellt revidera dem. 
En viktig sak vi lätt glömmer att berätta för barnen 
innan vi börjar med en övning är vad som ska 
hända och vad som förväntas av dem. Att beskriva 
förloppet ger trygghet och påminnelse och vi slip-
per oro i gruppen med onödiga tillsägelser. 
Lyssnande är den kanske viktigaste delen av det 
muntliga framförandet och lyssnandet ska gå som 
en röd tråd inte bara hos publiken utan också hos 
talaren. En bra monolog är en dialog, heter det 
som bekant. 
Språket och språkandet är oerhört viktigt för oss 
människor. Med hjälp av språket kan vi tänka, 
vara sociala och lösa konflikter. Språkkunskaper är 
också helt klart en maktfråga. Men språklig kom-
munikation har också en existentiell betydelse. 

Jag-medvetandet och självuppfattningen bildas 
och påverkas genom dialogen med andra männi-
skor. Därför är det viktigt att öva upp språkkäns-
lan. 
Förmågan att kunna fundera kring ord, vrida och 
vända på dem och leka med dem påverkar senare 
både läshastighet, ordförståelse och stavning. 
Språkkänslan, som vi lägger grunden för i försko-
lan, är avgörande för hur barnet kommer att an-
vända språket, inte bara i skolan utan också senare 
i arbetslivet och i sitt vuxna sociala liv. Det finns 
vuxna som gått igenom hela skolsystemet och inte 
kan rimma. 
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När vi ska avgöra barnens språkliga nivå i försko-
lan händer det att vi fokuserar på uttalet hos bar-
nen eftersom det är så lätt att ta fasta på. Men ofta 
ordnar uttalet till sig av sig själv. 
Självklart ska man ta hjälp av logoped eller talpe-
dagog om det behövs. Viktigt att komma ihåg är 
trots allt att uttalet är ett problem först om barnet 
blir retat eller inte kan göra sig förstått i tillräcklig 
grad. I princip har alla barn lärt sig tala rent när de 
är 9 år. Däremot kan vi gå igenom hela livet utan 
att ha tillgång till språket helt och fullt – utan att 
ha en språkkänsla. I förskolan kan vi träna upp 
språkkänslan genom språklek och språkstärkande 
övningar. 

SPRÅKLEK FÖR LIVET

Att läsa böcker, berätta historier, sjunga sånger, 
leka, drama och teater är språkstärkande. Man kan 
träna munmotorik bland annat genom ramsor och 
interaktiva sagor med ”svåra” ljud. Man lär sig 
alltså språk genom lek. Ytterligare förslag på 
språklekar ni kanske redan gör, har gjort och 
glömt eller som ni inte tänkt på att man kan göra 
kommer här: 

• Sjunga en välkänd visa och låta alla orden börja 
på samma bokstav. 
• Säga tungvrickningsramsor, till exempel: Flyg 
fula fluga flyg. 

• Sjunga en välkänd melodi och använda samma 
ord hela tiden. Till exempel: Imse vimse spindel 
kan bli Filt filt filt filt filt filt istället. 
• Läsa ramsor såväl traditionella som lite busigare. 
• Leka rimlekar. 
• Sortera ord efter den del ordet börjar på (barncy-
kel, barnkläder...) eller som ordet slutar på (skol-
barn, småbarn...) 
• Klappa, gå eller hoppa på stavelserna i ord. 
• Ta bort en del av ordet och undersöka vad som 

blir kvar? (”klättra” minus ”ra”). 
• Vända på sammansatta ord och undersöka vad 
som då kan hända. (vattenskur – skurvatten). 

En rolig och omtyckt övning är Vykortsleken. Den 
går ut på att ett barn i taget pratar och de andra 
lyssnar. Så här går det till: (se även Pia Forslunds 
artikel, Päron eller morot, i detta häfte.) 
Man tar fram den magiska väskan eller lådan, som 
man med fördel har tillverkat tillsammans med 
barnen och ”laddat” med magi. I den finns kort 
med bilder på. De kan se lite olika ut och man kan 
välja dem efter ett tema man jobbar med eller efter 
svårighetsgrad anpassat till barnens ålder och be-
hov. 
Det går bra med helt vanliga vykort man kan köpa 
för någon krona i kiosken. Ofta väljer förskolepe-
dagogerna att engagera barnens föräldrar i att bi-
dra med vykort. På så sätt blir de mer involverade 
och engagerade i verksamheten. Insamlingen bru-
kar gå enkelt och snabbt. 

VYKORTSLEKEN

I vykortsleken får ett barn 
komma fram och ta ett kort utan 
att se vilket. Kortet visar man 
inte för kompisarna utan håller 
för sig själv när man beskriver 
vad som är på bilden. Man be-
skriver så detaljerat man kan 
efter de förutsättningar man har. 
Det vi ska tänka på som peda-
goger är att låta barnet få ta sin 
tid och att bara hjälpa till om 
det verkligen behövs. Då gör vi 
det genom att ställa frågorna så 
att det ”öppnar” för barnet att 
tala själv. Undvik ja-och nej-
frågor. Du kan be barnet berätta 
om saker, skeenden, känslor, 
färger, former, ute, inne, möns-
ter, varmt, kallt, snabbt, stilla 
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etc. Alla barn är unika och hu-
vudsaken här är att de försöker 
berätta efter sin förmåga och 
att det känns ok. Min erfaren-
het är att även de barn som inte 
har språket tycker att denna 
övning är rolig, speciell och 
mycket viktig för dem. 
Talaren berättar när hon/han är 
färdig med sin beskrivning och 
visar då kortet. Kompisarna ska 
inte gissa eller prata under ti-
den berättaren har ordet. 
Med de lite större barnen kan 
man efter en period utveckla 
övningen till att två barn i pu-
bliken får ställa ett par frågor 
var till talaren. 
Men se upp med Varförfrågor! 
De brukar låsa istället för att hjälpa. Ordet varför 
har något anklagande över sig. Använd istället 
Vem?,Vad? När? Hur? och Var?. Frågorna ska 
leda till fördjupning utan att den som talat ska 
känna sig utsatt eller provocerad. 
Vad händer med barnen när de gör den här leken? 
Jo, de övar på att stå i centrum och få bekräftelse i 
form av lyssnande kompisar/publik. De ökar ord-
förrådet. Har vi ett stort ordförråd kan vi lättare 
säga det vi vill. Med övningen tränar de också på 
att tolka det de ser. De tränar inlevelse och de övar 
turtagning och lyssnande. 
Det här är ett sätt att stärka språkutvecklingen, 
självkänslan och kommunikationsutvecklingen 
hos barnen. Vi visar också att vi sätter värde på 
berättandet och språket. 
Korten som barnen har pratat om sätter vi upp i 
”talrutan” på väggen. På det sättet kan övningen 
förlängas ytterligare genom att både kompisar och 
föräldrar kan se bilderna och berättandet kan fort-
sätta. 
Har ni tänkt på att vi sparar teckningar, målningar, 
lera, trä och annat – men att det muntliga är så lätt 
att glömma om inget finns kvar efteråt? Det här 
blir ett sätt att markera att kommunikationen - ta-
landet och lyssnandet – är värdefull. Vi behöver 
lyfta även kommunikationens status och synligöra 
vårt arbete med kommunikation. 

GISSA KÄNSLAN! 

Att öva sig på att uttrycka känslor och att läsa av 
andras känslor är en viktig del inom retoriken. 
Barnen tränar på det när vi i lugn och ro hjälper 
dem att berätta om sina känslor och ge uttryck för 

dem i anslutning till att något inträffat. Också när 
vi i mer ordnade samtalsstunder med flera barn 
tillsammans pratar om känslor och hur de känslo-
mässigt upplever olika saker och situationer övar 

barnen dessa förmågor. 
I den fria leken lär sig barnen mycket om känslor. 
Här bearbetas känslor, upplevs, visas och avläses. 
Det finns också regellekar man kan leka. En enkel, 
lite tokig och omtyckt lek går till så här: 
Halva gruppen i taget, alla tillsammans, visar en 
känsla för den andra halvan som sedan får gissa 
känsla. Man håller känslan hemlig tills den andra 
gruppen gissat rätt sedan byter man och de som 
nyss gissade får istället visa en känsla. 
En annan övning som är mycket populär hos bar-
nen och pedagogerna är Bokpåsen. Ett barn i taget 
får ta med sig bokpåsen hem och välja sin favorit-
bok att ta med i påsen till förskolan. Sedan får 
barnet berätta vad boken handlar om för sina 
kompisar. De brukar lyssna mycket koncentrerat. 
När barnet är färdigt med sin berättelse läser för-
skolepedagogen boken för gruppen. Efter det kan 
man om det passar välja att dramatisera historien 
eller diskutera ett problem eller moment som fanns 
med och som väckte intresse i gruppen.
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RESPONS UTAN ”MEN” 

Det kan inte nog poängteras att lyssnandet är en 
aktiv handling och att den också behöver övas. Det 
betyder att minst lika mycket fokus ska läggas på 
publiken och dess agerande då ett barn talar inför 
en grupp. Barnet som talat får sedan berätta hur 
hon eller han upplevde att kompisarna lyssnade 
och ger på så vis respons på publikens insats. Det 
kan låta så här: –Jag tyckte ni lyssnade bra. Att, ni 
tittade på mig och var tysta och lyssnade och frå-
gade frågor också. Fast det var inte bra när ni (pe-
kar) satte kudden på hans huvud så här. 
Publiken kan således få både ros (eller guldklimp, 
vilket man väljer att kalla det) och råd. Talaren 
däremot får endast positiv respons. Det ska vara 
tryggt och lustfyllt att tala inför gruppen. 
Både barn och pedagoger ger respons. När barnen 
får höra den positiva responsen – både den egna 
och den som kompisarna får – blir de påminda om 
vad som är eftersträvansvärt. De kan till exempel 
få höra att det var bra att någon tittade på kompi-

sarna när hon talade. Därför behöver vi inte nöd-
vändigtvis ge rådet att de nästa gång kan försöka 
att titta mer på kompisarna när de talar. Barnen 
förstår ändå utan de orden. 
Ska man då aldrig ge råd till den som talar? Jo, lite 
större barn kan vi ge goda råd. 

Men det gäller barn först från årskurs 3 och först 
efter att barnen har en vana vid att tala inför grupp. 
En varning dock;
Undvik ordet ”men” som ett led mellan den posi-
tiva responsen och råden. Använd hellre ordet 
”och”. Det gäller också när ni ger respons till pu-
bliken. 
Ofta tänker vi inte på att vi använder ”men” och 
det får tyvärr tråkiga konsekvenser för barnets 
lärande och självkänsla. Ordet ”men” har nämli-
gen den effekten att all den positiva responsen - 
hur blomstrande den än var – raderas ut ur minnet. 
Det som finns kvar är i värsta fall en känsla av att 
inte vara bra nog och att inte duga till. 

EN EGEN ÅSIKT 

I artikeln Päron eller morot i detta häfte finns ock-
så övningar som hjälper barnen att våga ha och stå 
för en åsikt eller en känsla även om ingen av kom-

pisarna trycker likadant. 
”Glass eller godis” är en 
springig regellek som stär-
ker jag-känslan. 
Precis i början när man 
leker den här leken kom-
mer några barn att reagera 
med att hålla i varandra 
eller att snabbt försöka 
prata ihop sig om vad de 
ska välja – men snart 
kommer de underfund med 
att de inte hinner och de 
kommer också underfund 
med att det är helt ok att 
inte tycka samma. De 
kommer på att det inte är 
farligt och att kompisen 
inte försvinner! 
Det som däremot brukar 

hända är att barnen får fler 
kompisar. Grupperingar och kompis-öar bryts 
upp. Att kompisgrupperna inte är lika fasta längre 
utan alla har börjat prata och leka med alla på ett 
helt annat sätt än tidigare har flera av de ”retorik-
piloter” jag utbildat berättat. Det är också något 
jag själv har kunnat observera när jag varit ute i 
verksamheten som handledare. Både det enskilda 
barnet och hela barngruppen blir tryggare när jag-
känslan stärks. Klimatet blir mera demokratiskt 
och förskolepedagogerna får en mer harmonisk 
grupp att arbeta med. 
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”Retorikleken ger ett mer demokratiskt klimat i 
barngruppen och överlag på förskolan”.  



Det som behövs för glass eller godis-leken är ut-
rymme inne eller ute – det går bra vilket som. Alla 
barnen samlas på mitten och två pedagoger står på 
varsin sida av gruppen ett par meter bort. Barnen 
får sedan välja mellan antingen det alternativ som 
pedagog A säger eller det som pedagog B säger. 
Alternativen kan vara sådana vi ser som likvärdigt 
populära, till exempel gunga/cykla eller pizza/
hamburgare. De kan också vara två alternativ som 
vi inte tror är så lika i popularitet, exempelvis gå 
på kalas/gå och lägga sig. Det senare brukar över-
raska och barnen tycker det är heltokigt och skrat-
tar jättemycket. 
Viktigt är att barnen snabbt ska välja ett alternativ 
och att de så fort alla har valt förflyttar sig, lika 
snabbt, tillbaka till mitten igen. Så börjar det om 
med två val igen. Det ska se ut som en vågrörelse. 
Så det gäller för oss ledare som står på varsin sida 
att vi är snabba och inte står och tänker. 
Efter ett tag, när ni gjort den här övningen ganska 
många gånger med barnen, kan ni börja flika in 
snabbfrågor till ett eller två barn: ”Hur kommer 
det sig att du valde det här alternativet?” 
Kom ihåg – inga varför-frågor! 
Ta snabbfrågorna bara ibland. Det är viktigt att 
hålla kvar tempot och lättheten. Vi gör klart för 
barnen att det som de väljer nu är ett val i stunden. 
Det är inget val att ta allvarligt på. Kanske skulle 
de välja annorlunda i morgon eller om en liten 
stund – men just nu tycker de så här. 
När vi tar ställning till något och förflyttar oss i 
rummet för att visa vårt val så blir valet så mycket 
tydligare för oss själva. Vi blir modigare, vi kom-
mer underfund med vad vi vill och känner på ett 
djupare sätt. Det finns också övningar som går ut 
på att barnen ska bli medvetna om vad det är att 
argumentera och när vi argumenterar samt när vi 
kan välja att göra det – till exempel istället för att 
bli fysisk. 

VI HAR VALET ATT FÖRÄNDRA

Att det finns en reell skillnad i maktförhållandet 
mellan vuxna och barn är klart. Vi vuxna har mak-
ten att påverka barns situation. Frågan är om vi vill 
ge barn mer möjlighet att påverka sin situation och 
sitt liv? Vill vi leva upp till styrdokumentens krav? 
I så fall är det dags för oss att visa vår önskan och 
sätta igång redan idag. Retorikträning i förskolan 
är ett sätt att ge barn möjlighet att påverka sin si-
tuation, ett sätt som jag vet fungerar mycket bra.
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Innan ett barn håller presentation för andra måste det 
vara ett gott klimat i gruppen. Människan är ett flock-
djur och att kliva utanför flocken gör oss sårbara. 


