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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra vilka uppfattningar pedagoger i förskolan har av tjat 

samt vilka arbetssätt de använder sig av för att förebygga det. För att få svar på detta har vi 

gjort en kvalitativ studie där vi samlat in empiri genom att intervjua pedagoger i förskolan. Vi 

har valt att fokusera på pedagogernas variation i uppfattningar av tjat. Det resultat vi fått fram 

är att de pedagoger vi intervjuat uppfattar att de tjatar i olika situationer, men att de även har 

många och varierade arbetssätt att ta till för att förebygga och minska ner på det.  

 

 

Nyckelord: Tjat, Kommunikation, Kvalitativ intervjustudie, Förskola 
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1. Inledning  

Under vår tid på högskolans lärarutbildning har vi fått många olika erfarenheter av hur 

pedagoger arbetar med kommunikation i förskolorna. Vi har under våra cirka 20 veckors 

praktik dels fått erfarenhet av andra människors sätt att kommunicera i olika situationer, dels 

känt själva att vi ibland inte riktigt vet vad vi ska säga i vissa situationer. Vi tycker att 

kommunikation är ett intressant ämne, men eftersom det är ett väldigt stort begrepp kommer 

vi i studien att inrikta oss på den del av kommunikationen i förskolan som vi anser är mest 

problematiskt att både använda sig av och prata om, det vill säga tjat. Enligt tidigare forskning 

är kommunikation en grundläggande förutsättning för barns fostran. Det har även visats att 

barns inflytande är kommunikativt begränsat. Det mesta av den kommunikation som sker i 

förskolan är förpliktigande, vilket innebär att någon ska lyda, utföra en handling eller prestera 

(Emilsson, 2008). Denna forskning tillsammans med ytterligare ett forskningsresultat 

(Ekström, 2007) visar att barns försök till kommunikation ofta feltolkas eller misslyckas samt 

att barn i stor grad fostras att vara tysta och invänta instruktioner. Samma forskningsresultat 

visar också att det vanligaste tilltalet till barnen i förskolan är direktkommunikation, vilket 

innebär att det inte är meningen att barnet ska svara. Att forskningen har kommit fram till att 

det vanligaste sättet att kommunicera förpliktigande värden i förskolan sker genom 

direktkommunikation tolkar vi som en vetenskaplig omskrivning för det vardagliga ordet tjat. 

Den litteratur och de avhandlingar vi använt oss av innehåller mycket sparsamt med forskning 

i ämnet tjat, vilket gör att det framstår som att det inte är riktigt rumsrent att prata eller skriva 

om. Tjat är inget man gärna diskuterar och det är troligtvis av en enkel anledning. Ingen vill 

uppfattas som tjatig. Vi har uppmärksammat att det inte är alla pedagoger som tjatar men 

dock väldigt många. Det är troligt att ingen strävar efter att vara det, men enligt vår erfarenhet 

är det ett vanligt inslag i pedagogens vardag och vid reflektion kan även vi känna oss tjatiga 

ibland. 

 

Rubriken på denna uppsats är tagen från en av de intervjuer vi genomfört och den förtydligar 

verkligen att tjat inte är något man gärna pratar om, men att det förekommer. Vi ser det som 

att när orden och ibland även orken tar slut är det lätt att man blir tjatig, därför började vi 

intressera oss för hur verksamma pedagoger uppfattar tjat eftersom de arbetar med barnen 

väldigt mycket. Tjatar de överhuvudtaget enligt sin egen uppfattning och i så fall vad kan man 

göra för att förebygga detta? Detta är frågor vi ville ha ett svar på och på grund av det föddes 

idén till denna uppsats. 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ur ett pedagogperspektiv ta reda på hur begreppet tjat 

uppfattas i den dagliga verksamheten i förskolan, samt vilka arbetssätt pedagoger använder 

sig av för att förebygga tjat för att förbättra sin arbetssituation. Vår förhoppning är att vi 

genom denna studie kan tydliggöra bilden av var problemet med tjat i förskolan finns och 

vilka åtgärder man som pedagog kan vidta för att göra det bättre. Vi vill även medvetandegöra 

för alla som på något sätt är knutna till förskolan, föräldrar, pedagoger, studenter och andra, 

att det är ett vanligt fenomen som det finns sätt att arbeta med för att minimera. 

 

1.3 Frågeställningar:  

- Vilka uppfattningar har pedagoger i förskolan av tjat? 

- Vilka uppfattningar har pedagoger i förskolan av hur de arbetar för att förebygga tjat? 

 

1.4 Definition 

Vi har valt att ha med en definition av begreppet tjat för att vi vill ge läsaren förståelse för vad 

det kan betyda. Vi har i intervjuerna låtit respondenterna själva definiera begreppet och inte 

lagt några värderingar i det. Tjat kan definieras på många olika sätt. Vi hittar inte just detta 

ord i några vetenskapliga texter eftersom det är ett vardagligt begrepp, men vi ser det som att 

alla förstår vad det betyder. I de avhandlingar vi redogör för beskrivs det enligt vår tolkning 

som att kommunicera förpliktigande värden eller att instruera barn via direktkommunikation. 

Vi har även valt att använda oss av två av de största svenska ordböckerna för att definiera 

begreppet tjat. Att tjata innebär ”att ständigt (och tröttande) tala om eller framhålla samma sak 

(som kan vara en upplysning, ett krav, en förmaning etc.)” (Nationalencyklopedin, 1996, 

s.366). En annan definition är ”(med tanke på enskilt yttrande i en serie) att åter tala om något 

välkänt som man redan flera gånger framhållit” (Svensk ordbok, 2009 s.3224).  

 

1.5 Avgränsning 

Eftersom kommunikation är ett omfattande forskningsområde kommer vi att huvudsakligen 

inrikta oss på begreppet tjat och hur det uppfattas av pedagoger i förskolan. 
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2. Litteraturgenomgång 

Vi kommer i denna genomgång att presentera den litteratur och den tidigare forskning som vi 

anser ramar in vår undersökning. Eftersom tjat är en del av den dagliga kommunikationen i 

förskolan har vi valt att rama in det med hjälp av en genomgång av litteratur om 

kommunikation. Eftersom kommunikation är ett stort område med många olika delar har vi 

här valt att inrikta oss på kommunikation i förskolan och hur den sker mellan pedagog och 

barn. Dessutom vill vi lyfta fram hur kommunikation är en grundläggande funktion i alla 

människors vardag. Vi ser en tydlig relation mellan tjat och kommunikation eftersom de båda 

förekommer i den dagliga verksamheten i förskolan. 

 

2.1 Vad är kommunikation  

Dahlkwist (2007) skriver att kommunikation rent språkligt betyder ”att göra gemensamt” (s. 

9). Han menar att det är av största vikt att vi redan tidigt i livet börjar träna på all sorts 

kommunikation, det vill säga både genom att lyssna, använda kroppsspråk, gester, ord och 

skrift. 

 

Nilsson och Waldemarson (1994) menar att kommunikation har olika funktioner beroende av 

vad man vill uppnå med den. En av dem är informationsfunktionen, vilken används när vi vill 

byta information om åsikter, känslor och erfarenheter. De menar även att vi med hjälp av den 

kan kommunicera vad vi tycker, vad vi vet, vad vi tänker samt fråga efter det vi behöver veta. 

Det kan handla om vilka vi är, samt hur förmågor och åsikter står sig i jämförelse med andra. 

En annan funktion är handlingsfunktionen som gör det möjligt att påverka och se vad som 

händer när man ber någon att göra något. Den sista menar de är en emotiv/social funktion som 

innehåller småprat, skämt och kontaktskapande. Den gör också att vi kan väcka eller förmedla 

känslor, hålla relationer vid liv, bekräfta varandra, samt med hjälp av leenden och blickar visa 

att vi bryr oss om varandra. När någon av dessa funktioner inte riktigt räcker till ökar risken 

för missförstånd som kan leda till ökat tjat. 

 

I en kommunikativ situation betyder ofta kroppsspråk och gester mer än det man säger med 

ord. Det kallas icke verbal kommunikation. I just förskolan kan det vara ett bra komplement 

eftersom de små barnen inte alltid förstår innebörden i alla ord. Icke verbal kommunikation 

innefattar blickar, gester, ansiktsuttryck samt ljud som skratt och gråt (Dahlkwist, 2007). 
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Ibland används denna sorts kommunikation istället för tjat som ett arbetssätt eller som ett sätt 

att undvika tjat. 

 

Det pågår en mängd processer under all kommunikation. Det finns en sändare och minst en 

mottagare. Sändaren överför, med hjälp av ord, kroppsspråk eller skrift ett budskap till 

mottagaren. I all tvåvägskommunikation sker också återkoppling genom att mottagaren 

svarar, frågar något eller visar med kroppsspråk, nickar eller liknande (Dahlkwist, 2007). 

Nilsson och Waldemarson (1994) menar att det inte går att låta bli att återkoppla eftersom det 

inte går att inte kommunicera. Även om någon inte svarar så är det en återkoppling i sig. 

Huvudsyftet med återkoppling är att få någon annan att förstå hur de påverkat oss. De menar 

att som sändare/mottagare har vi alltid en avsikt med det vi gör. Mycket av det tjat som 

förekommer kan föregås av att verbal återkoppling uteblivit.  

 

Enligt vad som framkommit ovan kan kommunikation sägas vara en grundläggande funktion 

som alla använder sig av. Den sker hela tiden, både med och utan ord. 

 

2.2 Kommunikation i förskolan  

I kommunikation mellan två vuxna är ansvaret för samtalet delat. Om kommunikationen sker 

mellan pedagog och barn däremot ligger ansvaret enligt Juul och Jensen (2003) enbart på 

pedagogen. Detta menar de eftersom de anser att ett barn i förskolan inte ska ha det ansvaret. 

Barnet kan ha åsikter och önskemål, men de kan inte ta ansvar för samtal. Enligt Holmsen 

(2005) skyller pedagogen ofta ifrån sig på barnet om kommunikationen inte fungerar enligt 

pedagogens avsikt, till exempel ”Han har det svårt hemma just nu” eller ”Hon är orolig”. Hon 

skriver vidare att man istället borde fundera på vad det är som man som pedagog gör fel i sin 

kommunikation. Det vill säga är det mycket tjat, vilket inte är önskvärt är det i första hand 

pedagogen som behöver komma på en lösning ( barnen ska vara involverade i lösningen för 

det är  även i deras intresse. 

 

Johansson (2003) menar att det är viktigt att samtala med barnen i förskolan men att det även 

handlar om hur man gör det. Det gemensamma perspektivet i kommunikationen mellan 

pedagog och barn är viktigt. Även Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att 

pedagogen och barnet måste ha uppmärksamheten riktad mot samma objekt/företeelse för att 

det ska uppstå ömsesidighet. Det viktiga är att det blir en tvåvägskommunikation, att 
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pedagogerna inte bara för ett samtal med barnet för att de ska göra det, utan att de har en 

kommunikation med barnet. Med hjälp av god kontakt och bra kommunikation kan mycket av 

det som blir till tjat undvikas.  

 

Arnér (2009) menar att det är pedagogernas ansvar att barnen får samtala och utrycka sina 

tankar och åsikter, och att det då är viktigt att pedagogerna verkligen intresserar sig för det 

som barnen uttrycker. Hon menar även att pedagoger ibland tillrättavisar och kommunicerar 

genom att skälla. Att använda skäll istället för samtal gör enligt henne bara 

konfliktsituationerna mer svårhanterliga. Hon menar att barnet kan sluta med det som gjorde 

att konflikten uppstod, men kommer inte lära sig något av det eller förstå varför det blev fel. 

Hon menar även att pedagogerna ska uppmärksamma barnens initiativ till samtal samt själva 

ta initiativ till samtal med barnen. Skäll är inte jämförbart med det vi menar med tjat på grund 

av att om man skäller på ett barn förväntar man sig inte återkoppling på samma sätt som när 

man tjatar.  

 

Webster-Stratton (2004) menar att pedagoger uppmanar barn mycket mer än vad de tror och 

reflekterar över. Hon anser att man som pedagog måste tänka över sina uppmaningar, välja 

sina strider samt inte ge några negativa uppmaningar. Då kan barnen känna sig inkompetenta 

och gå i försvarsställning varvid de blir mindre villiga att samarbeta. Hon skriver även att 

istället för att ge uppmaningar och fokusera på de barn som inte gör som man önskar, kan 

man fokusera och berömma åt de barn som följer ens instruktioner. Detta på grund av att det 

kan leda till att fler barn vill ha samma positiva feedback. Då gör de som pedagogen säger 

från början och det behövs då inga ytterliga uppmaningar. Hon menar att om man ska ge 

uppmaningar ska man ge dem på ett respektfullt och positiv sätt. Enligt henne är det viktigt att 

man som pedagog aktar sig för att ge flera uppmaningar på en gång, till exempel: Nu ska vi 

äta frukt, sen ska ni tvätta händerna, och sen ta på er era ytterkläder och sen gå ut. Man ska 

enligt henne inte säga på detta vis på grund av att barn har svårt att ta till sig fler uppmaningar 

samtidigt, de hör bara det sista man säger. Det hon menar här är flera olika uppmaningar efter 

varandra, vilket är en sorts tjat. Det vi i första hand menar med tjat är när samma sak upprepas 

många gånger på samma sätt som begreppet tjat definieras i Nationalencyklopedin (1996, 

s.366): ”att ständigt framhålla samma sak”. Något som också är vanligt är att om man säger 

samma sak om och om igen så lyssnar inte barnet förrän kanske den fjärde gången. Detta kan 

ske på grund av att de har lärt sig att de inte behöver lyda förrän fjärde gången eftersom 

pedagogen ändå kommer säga det fler gånger än en. Följden av detta kan bli att man som 
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pedagog kanske ger signaler att barnet inte behöver vara uppmärksamt. Hon menar att man 

istället ska säga det tydligt en gång och sedan vänta på att få en reaktion av barnen för att 

slippa tjata.  

 

Enligt vad som framkommit ovan är kommunikation i förskolan ett ansvar som ligger på den 

vuxne, men även barnet måste uppmuntras att delta. Det är även viktigt hur man som pedagog 

uttrycker sig i olika situationer för att få den kommunikation man i en viss situation 

eftersträvar. Kommunikation är en viktig del i allas vardag och att ha en bra kommunikation 

med varandra är viktigt ur många synpunkter. På grund av detta anser vi är viktigt att även 

framhålla tjat som är en av de delar av kommunikationen som inte är positiv. 

 

2.3 Forskningsöversikt  

Under arbetet med att gå igenom forskning inom området tjat och kommunikation i förskolan 

var det svårt att hitta forskning som inte samtidigt fokuserar på genus eller hur förskolan 

fungerar organisatoriskt. Vår litteraturgenomgång påvisar att det inte finns så mycket 

forskning om just tjat i förskolan. Därför har vi valt att ta med närliggande forskning för att 

visa att det finns ett behov av att diskutera och forska kring vårt ämne, tjat. Den första 

avhandlingen handlar om hur man som pedagog kan förändra sitt beteende med hjälp av 

reflektion. Denna avhandling ligger nära vårt ämne och belyser det stora område som finns 

kring begreppet tjat. De två efterföljande avhandlingarna vi kommer att behandla ligger 

närmre vår studie då de behandlar kommunikation i förskolan. Den första visar på hur olika 

värden kommuniceras i förskolan och den andra beskriver ett antal kommunikativa situationer 

och hur de genomförs. De är relevanta för vår studie på grund av att de pekar på hur viktigt 

det är att vara medveten om hur man som pedagog kommunicerar med barnen. Detta eftersom 

olika sätt att kommunicera kan få olika följder. Med tanke på den lilla mängd forskning det 

finns angående tjat i förskolan anser vi i allra högsta grad att vår studie behövs. 

 

Cederwald (2006) har skrivit en avhandling som går ut på att genom reflektion bli en bättre 

pedagog eftersom man då får möjligheten att se hur man gör och säger i olika situationer. 

Undersökningen gjordes dels med hjälp av enskilda intervjuer och dels med enkäter. Målet 

med frågorna var att ta reda på nyttan med själv- respektive gruppreflektion. Hon menar att i 

en otrygg atmosfär kan kommunikation bli till en kamp mellan individer. Hon menar vidare 

att ett sätt att arbeta för att få en trygg arbetsplats (skola/förskola) är att synliggöra 
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kommunikationsmönster. Ett sätt att göra det på är att reflektera både själv och tillsammans 

med kollegor. Syftet med avhandlingen var att tolka den kommunikativa pedagogikens 

betydelse i ett skolområde. Frågeställningen går ut på att ta reda på vad pedagogerna har för 

uppfattningar av den kommunikativa pedagogiken avseende utveckling. Det hon kom fram till 

var att de flesta tyckte att reflekterande samtal i grupp var betydelsefulla. Det ansågs att det 

fördjupade många av pedagogernas insikter om sitt förhållningssätt. Slutsatsen blev att 

pedagoger i sig, med sina kunskaper och erfarenheter är ”sitt eget bästa redskap” (s.224).  

Denna studie visar på vikten av kommunikation mellan pedagoger. Genom att reflektera och 

sedan diskutera sin kommunikation kan man ändra sitt sätt att agera i olika situationer.  

En studie som får anses ligga närmre föreliggande arbete behandlar hur olika värden 

kommuniceras mellan barn och pedagoger i förskolan (Emilsson, 2008). Denna studie är 

genomförd med hjälp av videofilmning och resultatet visar att när olika demokratiska värden 

kommuniceras uppfattas de ofta av barnen som ett erbjudande, något som inte är nödvändigt, 

medan andra värden som till exempel omsorg och disciplin tolkades av barnen som något som 

behövdes och var nödvändigt. Hon kom i de två första delarna av sin avhandling fram till att 

det kommunikativa handlandet är grundläggande i små barns fostran. Hon kom även fram till 

att både barns delaktighet och inflytande var kommunikativt begränsat. Hon riktade därför 

intresset i den tredje delen av sin avhandling mot vilka värden pedagoger kommunicerar till 

barnen och hur de gör det. Hon kom fram till att olika värden kommuniceras olika. Beroende 

av vad pedagogerna ville uppnå, talade de på olika sätt. Hennes mål med studien var att lyfta 

fram konsekvenserna av olika sätt att kommunicera så att det blir möjligt att medvetet 

reflektera över hur och när ett visst sätt kan vara lämpligt. De flesta värden som 

kommuniceras menar hon är förpliktiganden som till exempel att hjälpa någon, prestera något 

eller att lyda. Bara en tredjedel är erbjudanden som till exempel förhandling eller frågor. Det 

som gällde disciplin kommuniceras mer strategiskt, pedagogen pekar med hela handen, 

medan demokratiska värden kommuniceras mer som ett samtal som till exempel när man ska 

förhandla eller delta i gemenskapen. Här behandlas kommunikation som en helhet som består 

av olika delar. Delarna beskrivs som  olika värden som finns inom begreppet kommunikation 

och som alla är av stor vikt i all kommunikation i förskolan. 

 

Även Ekströms (2007) studie får anses relevant på grund av att han har forskat om vad de 

anställda på förskolan gör, hur de gör och hur de tänker om det de gör. Han har observerat en 

mängd olika situationer i förskolan med fokus på kommunikation. Han beskriver situationer 

där han tolkar det som att man bara får prata vid maten om man gör det med dämpad ton. 
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Även hur vissa kommunikativa situationer missuppfattas beskrivs. Ett barn vill vid ett tillfälle 

visa att han kan räkna på riktigt, men blir istället tillsagd att han ska skärpa sitt bordsskick. 

Ekströms resultat angående kommunikation visar att barn i stor grad fostras till att stå tysta 

och invänta instruktioner. I samlingen menar han att samtalsutrymmet och pedagogens 

planering tar störst plats och förväntas bli respekterat. Han drar även slutsatsen att tilltalet till 

barnen är direktkommunikation, vilket innebär att de får motivation och beröm samt att 

gränser markeras med tillsägelser och i vissa fall även med hot. Men han har också en tydlig 

bild av att barn idag i stor utsträckning får träna på att klara sig själva också. I denna studie är 

kommunikation något som sker på pedagogernas villkor medan barnen förväntas göra vad de 

blir tillsagda. 

  

2.4 Sammanfattning 

De resultaten som framkom pekar alla åt samma håll även om undersökningarna är olika. De 

visar att ordning och disciplin är viktiga delar i dagens skola och förskola. De visar också att 

pedagoger lägger mycket tid både på att skapa ordning och att få disciplin i grupperna. 

Forskningsresultaten visar också att det mesta av den kommunikation som sker i förskolan är 

förpliktigande, vilket innebär att barnen ska lyda, utföra en handling eller prestera. Även 

vikten av att pedagogerna reflekterar både i grupp och ensamma finns presenterat i resultaten. 

Reflektion är viktigt för att de då kan se sitt eget arbetssätt och på så sätt bli medvetna om det 

för att kunna förändra det de vill förändra.  

 

3. Metod  

För att få svar på frågeställningarna har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie med en 

fenomenografiskt inspirerad ansats. Vi har valt att utgå ifrån individers uppfattningar, vilket 

vi gjort genom hela vår undersökning. Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt genom 

att inte lägga några ord i munnen på respondenterna under intervjun.  

 

3.1 Ansats 

Enligt Starrin och Svensson (1994) är målsättningen med kvalitativa studier att identifiera 

olika företeelser, egenskaper och innebörder. Nylén (2008) anser att målet är att finna 

betydelse och mening med ett specifikt fenomen. Detta är två sätt att beskriva kvalitativa 

studier som dels betyder att målet är att identifiera något och dels att man ska finna betydelse 

och mening i någonting. Eftersom vår studie går ut på att ta reda på pedagogers uppfattningar 
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av samt eventuella möjligheter att kunna förebygga tjat, anser vi att båda dessa beskrivningar 

behövs för att förtydliga vad kvalitativa studier innebär för oss. Vi har utgått ifrån pedagogers 

uppfattningar och analyserat dessa genom att jämföra olika uppfattningar och söka likheter 

och skillnader för att nå ett resultat. Detta tillsammans med att vi anser att en uppfattning inte 

kan vara rätt eller fel oavsett vad individer runt omkring anser ligger nära det som återfinns i 

det Marton och Booth (2000) skriver angående fenomenografi. Vi har även arbetat för att få 

fram ny kunskap inom området tjat, få fram en didaktisk implikation något som för ämnet 

framåt, men inte bara på pappret utan även i verkligheten. Detta kan härledas till 

fenomenologin där det beskrivs som att ny och tillförlitlig kunskap skapas i livsvärlden 

genom att man koncentrerar sig på att beskriva och analysera kort och gott ”Hur folk gör”.  

 

3.2 Kvalitativ intervju  

Enligt den kvalitativa forskningstraditionen finns det olika former av intervjustudier. Den vi 

har valt att använda är en halvstrukturerad och delvis standardiserad enskild intervju. Att den 

är halvstrukturerad innebär att alla respondenter får en öppen huvudfråga och får ett stort 

svarsutrymme. De sonderande följdfrågorna varieras mellan intervjuerna beroende på 

respondenternas svar (Gillham, 2008). Om någon till exempel börjat prata om något vi gärna 

vill veta mer om har vi ställt en följdfråga som till exempel ”kan du berätta mer om det?”. Att 

den är delvis standardiserad innebär att alla respondenter fått samma öppningsfråga, men att 

följdfrågorna varierat sig något (Patel & Tebelius, 1987). Anledningen till att vi valde att göra 

den här sortens intervju är att vi ville ha fram deras uppfattningar. Vi ville låta dem prata så 

fritt som möjligt och använda följdfrågorna för att få fram ett fylligare material (se bilaga 2 

för fler exempel).  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) ska man vara ordentligt föreberedd innan man går ut och 

intervjuar. Detta tog vi fasta på genom att se till att vi hade gjort de nödvändiga 

förberedelserna. Vi formulerade frågorna till intervjuerna så att de inte kunde missuppfattas 

och för att de skulle ge oss den information vi ville ha. Enligt författarna är det vikigt att 

intervjuaren har tränat intervjuteknik samt att personen är klar över innehållet. Detta har vi 

gjort genom att vi har läst in oss på ämnet innan intervjuerna, samt övat på att ställa frågorna 

för att bli förtrogna med dem. Vi provade även frågornas relevans genom att provfråga två 

personer för att se hur de svarade, detta hjälpte oss eftersom vi insåg behovet av att göra 

frågorna tydligare. 
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3.3 Urval 

Vi har använt oss av intervjuer med verksamma förskolepedagoger i vår undersökning och 

den första kontakt som togs var med ett antal pedagoger vi redan känner och några av deras 

kollegor. Vi valde dessa pedagoger på grund av att vi har erfarenheter av att de är 

tillmötesgående att delge information, men även eftersom de är intresserade av att diskutera 

relevanta frågor kring förskolan och dess uppdrag. Vi har använt oss av en tillgänglig grupp 

(Patel & Davidsson, 2003) på grund av bekvämlighetsskäl. Med aktuell tidsram ansåg vi att 

det inte fanns utrymme att göra urvalet på ett alternativt sätt. Vi är med detta val medvetna om 

att vi inte kan generalisera över en större grupp pedagoger, vilket inte heller är vår avsikt 

eftersom vi vill veta hur begreppet tjat uppfattas av några enskilda pedagoger.  

 

3.4 Genomförande av intervju  

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det vikigt att ta kontakt med intervjupersonerna och 

klargöra sitt syfte med uppsatsen samt ge dem fullständig information om den. Detta gjorde vi 

genom att ringa två och besöka fyra av respondenterna, vilket blev sammanlagt sex 

förskollärare. Vi klargjorde syftet och förklarade på vilket sätt deras bidrag kommer 

användas, vi förtydligade att deras uppfattningar är viktiga för oss. De fick dessutom uppgifter 

om att intervjun skulle pågå i maximalt 30 minuter. Under samtalet med pedagogerna 

bestämde vi gemensamt med dem att intervjuerna skulle ske på förskolan där varje enskild 

pedagog arbetar. Att varje pedagog var på sin arbetsplats för att de skulle känna sig mer 

bekväma och benägna att vilja vara med handlar om dominansförhållanden som Claes 

Ericsson pratade om (föreläsning 2/11). Han tog upp vikten av att intervjupersonerna ska 

känna att vi uppskattar att de ställer upp för vår skull eftersom de inte vet innan intervjun om 

de kommer att få ut något av den. När vi tog kontakt med intervjupersonerna nämnde vi även 

att vi skulle spela in intervjun samt påpekade att de kommer vara anonyma och att det är 

enbart för vår egen skull som vi behöver spela in intervjun.  

 

När vi kom till respektive förskola kom vi överrens med respondenterna om att intervjuerna 

skulle ske i ett enskilt rum för att de inte skulle bli störda eller komma av sig. De fick både 

muntlig och skriftlig information om syftet med studien samt blev informerade om hur deras 

bidrag kommer att användas (se bilaga 1). Dessutom poängterade vi att deras uppfattningar är 

viktiga för oss. Patel och Davidsson (2003) menar att intervjuaren och respondenten ska föra 

ett samtal, men att intervjuarens roll är annorlunda eftersom den ska belysa forskningsfrågan. 
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Detta tänkte vi på under intervjun för att få en så bra intervjusituation som möjligt. Vi tänkte 

även på att inte lägga ord i munnen på respondenterna. Vi skrev ner eventuella följdfrågor på 

pappret för att inte glömma dem och tog upp dem vid ett senare tillfälle under intervjun för att 

inte avbryta respondenten. Författarna menar även att man med fördel kan börja intervjun 

med neutrala frågor för att respondenten ska känna sig bekväm och motiverad. Vi började 

med att ställa tre frågor om respondenten (se bilaga 2), dels för att de skulle känna sig 

bekväma och motiverade och dels för att visa vårt intresse. Vi ställde sedan de huvudfrågor vi 

hade, varvat med sonderingsfrågor. Enligt Kvale (1997) är avsikten med sonderande frågor att 

ta reda på mer om det respondenterna berättar utan att specifikt peka på någonting. Vi 

avslutade med att fråga om de hade några övriga frågor eller eventuellt något att tillägga som 

de kommit på under intervjun. Enligt Patel och Davidsson (2003) är detta högst relevant 

eftersom respondenten då kan lägga till information vi inte direkt frågat efter men som de 

själva ändå känner att de vill tillföra. Varje intervju tog i genomsnitt femton minuter och vi 

genomförde två intervjuer per dag. Vi transkriberade intervjuerna omedelbart efter 

intervjutillfällena. Detta för att det enligt Gillham (2008) blir lättare att få förståelse för vad 

som sägs om man tydligt har det i minnet. Hela intervjuguiden finns som bilaga (se bilaga 2). 

 

3.5 Analys 

När vi transkriberat klart intervjuerna, började vi med att läsa igenom dem noga. Vi läste 

igenom texterna många gånger var för sig för att få förtrogenhet med materialet. Vårt fokus 

låg på om vissa saker sades ofta, vad som betonades samt om någonting beskrevs konsekvent, 

vilket innebär om olika pedagoger beskrev liknande uppfattningar angående tjat. Vi 

markerade var och en för sig de delar vi tyckte var relevanta med tanke på studiens 

frågeställningar. När vi hade gjort detta träffades vi och jämförde vad vi hittat och placerade 

in de i kategorier. Detta kan härledas till fenomenografin där Larsson (1986) poängterar att 

inom fenomenografin är jämförelse ett viktigt verktyg. Mycket av det vi hade markerat var 

samma och det vi hade hittat som inte var likadant jämförde vi och tolkade gemensamt. De 

kategorier vi då kom fram till som svar på den första frågeställningen var vad pedagoger anser 

sig tjata om, hur de anser sig tjata, i vilka situationer de anser sig tjata samt varför de 

uppfattar att de behöver tjata. Som svar på den andra frågeställningen hade vi i detta läge ett 

antal citat angående pedagogers uppfattningar och beskrivningar av olika arbetssätt som 

används i förskolan för att förebygga tjat. 
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Vi ordnade dessa uppfattningar under de olika rubrikerna och fick ett grundresultat. Detta 

läste vi sedan igenom ytterligare och fann djupare nivåer av kategorier, både för den första 

och den andra frågeställningen som beskrev pedagogernas uppfattningar. Även detta har en 

koppling till fenomenografin där Starrin och Svensson (1994) skriver att kategorierna ska ha 

en tydlig koppling till fenomenet i detta fall tjat, men samtidigt ska de vara tydligt skilda från 

varandra. Detta presenterar vi närmre i resultatet. Exempel på citat under rubriken ”Var 

uppfattar pedagoger att de tjatar” vi kom fram till efter den första kategoriseringen är: 

 

”Jag tror det är ofta i matsituationer märker man ju eller hör tjat” 

och ”Man försöker få dem att koncentrerar sig på att äta lite grann 

och det glids iväg och vill springas ifrån”.  

 

Efter omarbetningen hamnar dessa två citat i olika kategorier, ”Tjat i rutinsituationer” samt 

”Tjat av omsorg”. Svar på den andra frågeställningen delade vi under omarbetningen upp i två 

olika kategorier, ”Förebyggande arbetssätt på individnivå” och ”Förebyggande arbetssätt på 

gruppnivå”. 

 

I den andra frågeställningen har vi tolkat pedagogernas uppfattningar om tjat och sedan 

beskrivit deras handlingar för att komma fram till hur man kan göra för att förebygga tjat. 

Analysen har dels färgats av fenomenografin och dels av fenomenologin, det första för att den 

precis som analysen av den första frågeställningen har sin grund i pedagogers uppfattningar.  

Och den andra eftersom detta kan härledas till fenomenologin där analyseras och beskrivs hur 

folk gör (Starrin och Svensson, 1994).  

 

3.6 Trovärdighet, noggrannhet och giltighet  

Validitet och reliabilitet är begrepp som är frekvent förekommande i forskningsvärlden. Det 

vanligaste är att de används i samband med kvantitativa studier. Men de används även enligt 

Patel och Davidsson (2003) i kvalitativa studier men inte med samma innebörd eftersom 

tillförlitligheten då ska genomsyra hela forskningsprocessen. Starrin och Svensson (1994) 

beskriver validitet och reliabilitet i kvalitativa studier men med andra ord, de kallar det 
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trovärdighet, noggrannhet och giltighet. De menar att begreppen har en annorlunda innebörd i 

kvalitativa studier jämfört med kvantitativa. För att stärka trovärdigheten i en kvalitativ analys 

kan någon göra en oberoende tolkning. Denna person får tillgång till alla intervjusvar samt 

beskrivning av kategorier som gjorts. Han fördelar dem som han ser lämpligt och man räknar 

ut till hur många procent det överensstämmer. Detta hade vi inte någon möjlighet att göra 

eftersom den tid vi hade på oss var begränsad. Det vi gjort är en variant av den metoden. Vi 

har läst utsagorna var och en för sig och har sedan diskuterat olika kategorier. Vi har placerat 

in citat i de olika kategorierna och sett till vilken grad det stämmer. Vi hade mycket lik 

tolkning av vilka citat som skulle vara i de olika kategorierna. Starrin och Svensson (1994) 

menar att de citat som gestaltas i en viss kategori ger en god bild av studiens trovärdighet, 

noggrannhet och giltighet. Även det faktum att forskarens beskrivningar är centrala, och är det 

som utgör grunden för förståelsen för pedagogernas uppfattningar av sin omvärld, visar på 

studiens trovärdighet, noggrannhet och giltighet. 

 

3.7 Etiska principer 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har (vr.se). Nedan 

beskriver vi hur vi har arbetat mot de fyra huvudkraven under vår studie: 

 

- Informationskravet  

Vi har innan varje enskild intervju både muntligt och skriftligt informerat om att vår 

studie är inspirerad av fenomenografin samt beskrivit vad det innebär. Vi har även 

förklarat syftet med intervjuerna och vad vi kommer göra med informationen. 

- Samtyckeskravet  

Vi har uppfyllt detta krav genom att respondenterna varit positiva till att bli 

intervjuade samt att de har blivit informerade om att de har rätt att avbryta intervjun 

när de vill.  

- Konfidentialitetskravet 

Detta krav uppfylls genom att vi varken har skrivit ner eller spelat in några 

personuppgifter på band så det finns ingen dokumentation om våra respondenter.  

- 4yttjandekravet  

Detta krav uppfyller vi eftersom inga personuppgifter finns nedtecknade samt för att 

respondenternas medverkan bara kallas intervju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Därför finns det ingen 

möjlighet för någon att använda uppgifterna till något annat.  
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4. Resultatanalys  

Arbetet med att analysera resultatet av de intervjuer vi genomfört har gjorts i två delar. Den 

första delen innehåller en resultatanalys om uppfattningar av tjat och den andra delen består 

av resultatanalys angående arbetssätt som kan minska tjat. I slutet finns en sammanställning 

av de båda delarna där vi tagit upp de resultat vi anser viktigast. I detta kapitel kommer vi att 

använda oss av ord och begrepp som är vanligt förekommande i förskolan och som pedagoger 

använt sig av under intervjuerna. 

 

4.1 Pedagogers uppfattningar av tjat 

Genom analys har vi fått fram tre beskrivningskategorier som beskriver pedagogers 

uppfattningar av tjat. Den första benämner vi tjat i rutinsituationer, den andra tjat av omtanke 

och den tredje tjat som grund för reflektion. 

 

4.1.1 Tjat i rutinsituationer 

Denna kategori grundar sig på utsagor om tjat som uppstår i rutinsituationer. De pedagoger vi 

intervjuade hade en varierad uppfattning av var det mesta av tjatet förkommer i förskolan. En 

av de situationer de nämnde var på- och avklädning. Tambursituationen uppfattades som en 

rutinsituation där tjat förekommer. En pedagog i vår undersökning uppfattar att barn till 

exempel inte vill klä på sig.  

 

Man märker ju eller hör, både oss själva och kollegor. I tamburen kanske 

påklädning och avklädning, det (tjat) är när barnet inte gör det man förväntar 

sig. 

 

Enligt denna pedagog läggs då fokus på att barnet inte gör det som man förväntar sig istället 

för att uppmuntra och ta fram det positiva. I en tambursituation kan tjatet enligt en pedagog 

låta så här:  

 

Det blir ju ofta tjat, du kan ta på dig själv, du kan knäppa, du kan ta på dig dina 

skor, nu får du leta efter dina vantar. 

 

Detta är rutinsituationer som pedagogen menar att de faktiskt måste tjata i, det blir som 

upprepningar. Barnen behöver gå ut och då är det inte till någons fördel att det tar lång tid. 

Hos pedagogerna finns uppfattningen att man tjatar om att barn ska gå på toaletten fast de ofta 
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kan känna efter själva om de behöver det. Det blir lite av ett löpandeband, vardagssituationer 

tar över och detta innebär att man som pedagog tjatar på barnen av ren rutin. 

 

Men tamburen är ju en sån situation man återkommer ofta till de vardagliga 

rutinsituationerna. Det kanske är där som man många gånger tjatar och toaletten 

där man säger kissa innan du går ut. 

 

Det hon beskriver här är att just tamburen är en plats för tjat i dubbel bemärkelse eftersom 

påklädning ofta sker i samband med toalettbesök. En annan pedagog menar att tjatet även 

finns i många andra av de dagliga aktiviteterna. 

 

Det finns ju överallt, det finns ju i tamburen när de ska ta på sig. Det finns i 

leken det här tjatet till exempel när man ska städa, sortera och plocka undan. 

Tjat. 

 

Även städning är en av de situationer som uppfattas som vanligt förekommande vad gäller 

tjat. Det uppfattas att man är tvungen till att tjata vid städning eftersom barnen inte gärna 

städar självmant. En pedagog beskrev hur hon uppfattade sig låta när det är dags att städa: 

 

Nu är det dags för att städa, nu har ni 5 minuter på er sen är det dags att städa. 

(Höjer rösten) Städa!   

 

Även matdags uppfattas av pedagogerna som en rutinsituation där tjat vanligtvis uppstår. En 

pedagog uttrycker sig så här: 

 

Jag tror det är ofta i matsituationer märker man ju eller hör tjat.  

Den här pedagogen uttrycker vid flera tillfällen under intervjun att just frukosten är en del av 

vardagen som är en källa till återkommande tjat. En pedagog beskriver hur tjatet kan låta vid 

matsituationer: 

 

Jag tror det kan vara mycket sånt här ta nu inte för mycket smör på mackan, nej 

se nu tog du för mycket smör på mackan. 

 

Vissa pedagoger uppfattar att de tjatar om specifika saker medan andra har uppfattningen att 

de tjatar mer allmänt i rutinsituationer. Att de tjatar ibland är en delad uppfattning, däremot 

hur varierar. En av pedagogerna beskriver ett mer allmänt sätt att tjata.  
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Gör si och gör så och gör inte si och inte så […] Akta nu där, gör nu inte si och 

gör nu inte så då blir det sju resor värre. 

 

Den här pedagogen uttrycker att hon tjatar på detta vis i de flesta rutinsituationer. 

 

I detta kapitel uppfattas fenomenet tjat som upprepade tillsägelser samt att det ofta används 

för att få barnen att göra vad pedagogen vill i situationer som finns varje dag i förskolan. 

 

4.1.2 Tjat av omtanke   

Denna kategori grundar sig på utsagor av pedagogers tjat vad gäller omtanke om barnen. 

Enligt vår tolkning finns det i huvudsak två variationer av hur man som pedagog använder 

denna sorts tjat. Den första variationen i uppfattningen av att man som pedagog tjatar är att 

man vill att det ska vara en lugn miljö. 

 

Man försöker få dem att koncentrera sig på att äta lite grann och det glids iväg 

och vill springas ifrån och sådär.  

 

Pedagogen beskriver hur hon uppfattar matsituationen, att det är en stund på dagen då barnen 

har chans att varva ner. Där menar pedagogen att det är otroligt viktigt att alla barn får den 

möjligheten till lugn och ro. Den andra variationen i uppfattningen är att det är lätt att tjata på 

barnen på grund av att man inte vill att de ska skada sig på olika vis. Man vill som pedagog 

undvika att det händer en olycka.  

 

Man vet att snart händer det någonting då är man mer uppmärksam så att säga. 

Så för att förhindra att det händer nått är man kanske mer tjatig mot det barnet. 

 

Pedagogerna känner barnen väldigt väl, de träffas nästan varje dag. Att försöka förutse vad 

som kan ske är en del av deras vardag. En pedagog berättar att hon ser att det kommer ske 

saker som inte borde ske. Denna pedagog beskriver senare i intervjun hur hon ibland gör 

istället för att tjata på detta barn. Men hon menar också att ibland är det ett nödvändigt 

redskap. En annan anledning till tjat beskrivs av nästa pedagog, fast på ett annat sätt. 

 

Det blir nog lite det här tjatet ibland som har varit att barnen kanske springer 

inne som man inte vill att de ska göra för då kan de springa och krocka.  
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En annan variation i uppfattning angående omtanke är att man både som pedagog och barn 

behöver vara rädd om sin hörsel. Är ljudnivån i barngruppen för hög så kan både pedagogers 

och barns hörsel skadas för all framtid.  

 

Jag har berättat för dem att för jag tror mycket på att tala om varför det inte kan 

vara högt för det är många av barnen här som säger ju mycket att stopp jag får 

tinnitus så jag har berättat för dem att tinnitus är något man kan få och det piper 

i öronen och det går inte över. Sen har de ju kanske inte riktigt uppfattat det men 

de har ju förstått idén i alla fall att det inte är bra. 

 

I detta kapitel uppfattas tjat som något som kan förhindra oönskade händelser som kan uppstå 

i olika situationer i förskolan. Det uppfattas som att denna sorts tjat är mer för barnens skull 

än något annat. 

 

4.1.3 Tjat som grund för reflektion 

Denna kategori grundar sig på pedagogernas uppfattningar kring sina reflektioner av tjat. De 

beskriver på olika sätt hur de reflekterar över vad anledningen till tjat kan vara. De 

uppfattningar som finns av hur man själv som pedagog kan påverkas av olika faktorer som 

man senare reflekterar över är, som en pedagog beskriver det:  

 

Och det kan ju vara att man själv kanske var lite trött att jag hade lite svårt att 

fokusera på barnen just då. 

 

Detta var under frukosten då denna pedagog beskrev att hon själv inte var i toppform. Hon 

säger att det inte borde påverka, men menar samtidigt att det faktiskt gör det. I detta citat ser 

man att pedagogen reflekterar över att hon verkligen tjatar. Uppfattningen av att man tjatar för 

att man bara är människa kommer tillbaka med en liten variation. 

 

De kan vara dagsformen på en själv ju, vi jobbar ju med oss själva som ett 

redskap så det är ju mycket så att du själv vet vad som finns i din egen bakficka 

man måste hela tiden tänka efter det med. […] Och sen är man själv då det här 

redskapet som ibland inte är på topp för man är människa.  

 

En pedagog beskriver att hon ibland funderar över varför det blir tjat på gränsen till kaos på 

förskolan. Hon uttrycker det såhär: 
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Det måste ju bero på oss vuxna, det beror ju inte på barnen.  

 

Hon beskriver att tjatet kommer ifrån pedagogerna och att det är ett val de gör. Hon förklarar 

vidare att hon vid de tillfällena försöker tänka om. En annan pedagog uttrycker tillfälligt ökat 

tjat såhär: 

 

Ibland har man ju liksom autopiloten på ibland när man kommer in i något tjat.  

 

Hon förklarar att hon oftast är medveten om sin kommunikation på grund av att de haft en del 

utbildningar på förskolan, men att hon ibland omedvetet faller in i gamla vanor. Det fanns 

också uppfattningar som speglar andra faktorer. Variationen återfinns genom pedagogernas 

sätt att uttrycka sin uppfattning om de organisatoriska faktorerna och dess påverkan till ökat 

tjat. 

 

Sen kan man ju inte säga annat än att när det blir stressigt så kommer det säkert 

bli tjat. Om man är underbemannad att man inte riktigt får ihop det och då blir 

man lite mer tjatig, man vill att det ska flyta på. Så jag tror att stress kan göra att 

det kommer fram mer.  

 

Detta var den enda uppfattningen som framträdde angående att organisatoriska stressmoment 

kan leda till ökat tjat. Hon pekar på att underbemanning leder till mer arbete för personalen. 

Detta leder vidare till stress vilket i sin tur kan resultera i mer tjat. 

 

I detta kapitel uppfattas tjat som en grund för pedagogers egen reflektion. Med utgångspunkt i 

det sätt pedagoger kommunicerar med barnen under dagen, leds deras tankar senare in på hur 

de skulle gjort istället.  

 

4.2 Arbetssätt som förebygger tjat 

Genom analys har vi fått fram två beskrivningskategorier som visar på pedagogers 

uppfattningar av vilka arbetssätt som används för att förebygga tjat. Den första benämner vi 

förebyggande arbetssätt på individnivå och den andra förebyggande arbetssätt på gruppnivå.  
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4.2.1 Förebyggande arbetssätt på individnivå  

Denna kategori innehåller uppfattningar av vilka arbetssätt pedagoger använder för enskilda 

individer istället för att tjata. Vi hittade ett antal olika variationer av arbetsätt på individnivå. 

En del av pedagogerna uttrycker att de vill agera på ett annat sätt än vad de gör för att minska 

tjatet. Denna pedagog beskriver hur hon genom att ge barn positiv uppmärksamhet kan 

minska tjatet.  

 

Att man förstärker de positiva delarna som barnet gör att man verkligen 

uppmärksammar det hela tiden mycket mer än det som det gör som är fel.  

 

En annan beskrivning hon har är att om hon berättar och visar för något specifikt barn när det 

har gjort något bra, blir det inget onödigt tjat. Ett exempel på det är:  

 

Sen så en gång hällde han precis och då sa jag ååå titta nu hällde du lagom. Och 

så hörde man liksom att dels att han ville ha det sen ville de andra också ha det 

här berömmet att titta jag hällde lagom så det smittar av sig om man får fram de 

positiva delarna.  

 

Denna beskrivning visar på att om man ger beröm till någon, smittar det av sig och det blir då 

roligare för de andra att också göra rätt. En annan variation är att inte säga det som blev fel 

eller det som inte blev som det var tänkt. En pedagog beskriver det såhär: 

 

De lyckas fler gånger än de misslyckas om man låter bli att påpeka det.  

 

Hon är av uppfattningen att man istället i efterhand kan säga till barnet att det de gjort 

verkligen blev bra eller något annat positivt. Ytterligare en variation av positiv 

uppmärksamhet kom fram hos en pedagog som berättade om hur man kunde säga för att 

skapa en positiv situation istället för tjat. 

 

Säg det som du vill att barnet ska göra till exempel akta så att du inte trillar kan 

du hellre säga att gå vid sidan om, det är lättare så menar jag. Att det liksom säg 

det som de kan göra istället för att sägs det som de inte ska göra det blir liksom 

mer tjat på det.  

 

En annan variation innehåller uppfattningar som rör vikten av att vara tillsammans med barnet 

och visa att man tycker om att vara med det. Att man redan innan det uppstår en situation där 
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tjat förekommer, har en god grundrelation med barnet och därigenom minska tjatet. En 

pedagog beskrev det såhär: 

 

För att slippa det här springet så lugnar man ner dom med att vara tillsammans 

med dom, lego eller vad det nu är för någonting. 

 

En av pedagogerna beskrev en variation av att inte tjata på en enskild individ. 

 

Åååå så har jag speciellt en kille som har jätte mycket rörelsebehov och för att 

vi inte ska tjata på honom så får man försöka tänka vad finns det för alternativ. 

Han är så rörlig att han egentligen inte kan hjälpa det och det är lite grann det 

här att han måste röra sig. Om då vattnet är slut kan han passa på att hämta det, 

är det någon som behöver hjälp på andra sidan bordet ja men då kan han kanske 

gå dit och hjälpa så att han få utlopp för det här istället för att jag tjatar sitt ner 

och sitt ner.  

 

Det är ett i förväg planerat och medvetet arbetssätt som gör att han kan få ha sitt rörelsebehov 

utan att det ska generera i mer tjat. 

 

I detta kapitel framkommer uppfattningar av hur tjat förebyggs. Pedagogerna visar på 

arbettssätt som kan leda till minskat tjat med hjälp av olika sätt och metoder som lyfter 

enskilda individer.   

 

4.2.2 Förebyggande arbetsätt på gruppnivå 

Den andra kategorin innehåller uppfattningar och beskrivningar av vilka arbetsätt pedagoger 

har för hela gruppen för att minska ner på tjatet. En pedagog beskriver vad hela avdelningen 

kan göra tillsammans. 

 

Vi har haft maskerad i dag, det är ett sätt också att barnen kan få blomma ut och 

vi vuxna klär ut oss också. Det måste vara roligt och vi vuxna måste visa att vi 

också tycker det är roligt.  

 

Denna pedagog beskrev en hel rad händelser under och i anknytning till maskeraden som 

stöder hennes uppfattning om vikten av att göra saker tillsammans med barnen. Hon visade 

också upp exempel på hur hon uppfattade att man inte skulle göra.  
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(Hon sitter hukad med sur min och säger tjurigt och ironiskt) - Ja, idag ska vi ha 

maskerad, då får ni klä ut er. Jag tar lite kaffe så länge så kan ni dansa.  

(Säger som vanligt igen): Alltså det är inte riktigt roligt utan vi är med och man 

klär ut sig och det händer lite. 

 

Med detta exempel tydliggörs hennes uppfattning angående att vara tillsammans med barnen 

så mycket som möjligt och hur viktigt det är att hela avdelningen gör saker tillsammans. De 

flesta av pedagogerna uppfattade att olika gester är en bra metod. De hade ett antal olika sätt 

att använda dem på. Ett problem som en pedagog tog upp är att många av barnen i förskolan 

ofta vill ha uppmärksamhet och då helst samtidigt.  

 

Sen har jag också det om jag tänker på mig själv hur jag agerar då till exempel 

om det är någon som står och tjatar jag vill ha detta eller jag vill göra det så 

håller jag på med någon annan då brukar jag visa stopptecknet för jag vill inte 

avbryta när jag pratar med ett barn utan jag vill försöka fokusera vidare på det 

och det andra ska förstå att jag pratar med dig om en liten stund. Då visar jag 

stopptecken och sätter upp handen. Det har jag berättat för dom innan att det här 

visar jag och det fungerar faktiskt jättebra när de har kommit underfund med 

det.  

 

Detta sätt har denna pedagog använt sig av länge och hon anser att det är ett bra sätt att visa 

respekt för barnen och samtidigt inte behöva tjata. Detta fungerar enligt pedagogen även om 

det blir för mycket prat mellan barnen samtidigt. En annan pedagog använder sig av en gest 

när hon vill att det ska bli lite tystare. 

 

När de blir lite högljudda då har jag försökt lite grann med att visa tecken (visa 

pekfingret för munnen) så att man inte hela tiden säger att nu måste ni vara 

tysta.   

 

En annan gest som också används för att få ner ljudnivån fick vi beskriven av en annan 

pedagog: 

 

Man får hitta på andra saker liksom, ett tag körde jag med att när det var högljutt 

istället för att säga tyst, tyst, tyst ni måste vara tysta, vi sitter så nära varandra vi 

behöver inte skrika. Använder man det här tecknet (gör handrörelse med båda 

händerna som går uppifrån och ner). Då vet liksom alla att när man gör såhär 

betyder det att nu tar vi det lite lugnare nu pratar vi inte så högt.   



22 

 

 

 

 

Hon är av uppfattningen att detta sätt kan användas för att få det lugnt i många olika 

situationer i förskolan. En annan av pedagogerna uttryckte att olika röstlägen kan vara en bra 

metod för att minska tjatet.  

 

Man kan ju också visa dem istället för att bara hålla på att prata om det. Jag tror 

att försöka hålla sig själv lugn att man håller rösten sänkt, att man inte själv är 

den som höjer rösten.  

 

Detta visade hon genom att när hon sa detta, sänkte hon själv rösten och pratade lugnt. I denna 

situation nämnde hon att det är viktigt att ha ömsesidig respekt. Om hon inte höjer rösten mot 

barnen är chansen större att även de håller nere sin röstvolym. En pedagog tog upp en 

variation på användning av röstlägesförändring. 

 

Ett sätt är ju kanske för att slippa det här tjatet att man inte pratar så högt utan 

att man viskar. Får dem uppmärksamma på vad är nu det här, vad är det hon 

vill? Då når man lättare fram.  

 

Hon förklarar det som att när hon viskar blir barnen nyfikna och lyssnar mer noggrant på vad 

som sägs. Ett annat sätt som kan minska tjatet på gruppnivå består av att pedagogerna i förväg 

gjort förberedelser när det gäller städning. 

Vi har glasspinnar som vi brukar ta att om man inte riktigt vet var de har varit 

och lekt innan så kan man dela ut glasspinnar där det står vilket rum det är som 

de ska ta hand om och då blir det roligt istället plus att man får in barnen i olika 

konstellationer som de kanske inte brukar vara i. 

 

Detta är ett arbetssätt som är planerat för hela gruppen just på grund av att det blivit mycket 

tjat i dessa situationer. Pedagoger har skrivit olika rum på glasspinnarna som sedan delas ut 

för att städningen ska gå smidigt och bli lite roligare. En annan variant av att använda material 

för att stävja tjat beskrivs av en annan pedagog: 

 

Sen använder jag mycket för att få uppmärksamhet, dockor, det är också ett sätt 

för att slippa tjata, nu är det någon annan som pratar, nu får ni lyssna.  

 

Hon har ett antal dockor och figurer som dyker upp emellanåt. De har olika budskap som gör 

barnen delaktiga i olika frågor som kan dyka upp i förskolan. Det kan vara gemensamma 
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regler, hur man uppför sig i skogen, hur man är mot varandra eller något annat som är aktuellt 

i barngruppen just då. Ett alternativ till att använda material är att på olika sätt arbeta med den 

grupp man har i förskolan. Faktum är att det är stora barngrupper i förskolan idag, och det 

måste man som pedagog reda ut. Genom att minska grupperna på de sätt som går blir det 

också lugnare och tjatet minskar. 

 

Man delar upp antalet barn alltså man kan inte begära att sitter man 14 stycken i 

en samling kan man inte begära att nummer 12 nu är det min tur att prata ska 

kunna sitta koncentrerat hela tiden. Det är ju alltså då vi vuxna tycker jag begär 

för mycket av de små barnen. Då får man dela upp gruppen i två grupper istället.  

 

Ytterligare ett aktivt arbetssätt för att minska situationerna där man som pedagog sett att det 

finns mycket tjat är att delegera ut ansvar till barnen. En pedagog berättade om hur de gjort i 

städ och matsituationer. 

 

För vi har ju jättemycket med det här med städansvarig och matansvarig för att 

få in det här liksom att det är bra om alla hjälps åt. Matansvarig hämtar 

matvagnen och ser till så att maten kommer fram det är det här då med att vi 

betonar ansvarig för att vara delaktiga […] Sen är det likadant med städansvarig 

ute också det har vi bara börjat med i år. Man ser ju vissa som aldrig städar och 

så där så. […] Det fungerar jättebra, den städansvariga får känna sig viktig, jag 

är städansvarig. 

 

Man hör på henne när hon berättar att det är ett projekt de både är stolta över och nöjda med. 

Speciellt beskrivningen av den väst den städansvarige får ha på sig visar att även barnen 

verkar stolta över ansvaret. Hon förklarar att det är barnets uppdrag men personalen är 

givetvis med och stöttar upp i bakgrunden. 

 

I detta kapitel framkom uppfattningar och beskrivningar av hur tjat förebyggs på gruppnivå. 

Pedagogerna visar här uppfattningar som kan leda till minskat tjat med hjälp av olika sätt och 

metoder som lyfter hela gruppen.  

 

4.3 Sammanfattning 

Det beskrivs att tjat förekommer i alla olika sorters situationer, på olika sätt samt av olika 

anledningar. De situationer där tjat är frekvent förekommande var inte svåra att identifiera vid 

de genomläsningar vi gjorde. Många av pedagogerna beskriver ungefär samma situationer, 
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men med variationer. Hur de uppfattar att de tjatar är varierat, men det är endast små 

nyanserande skillnader, de är i huvudsak överrens om hur det låter när de tjatar. Uppfattningar 

av tjat som framträder är att det används dels i rutinsituationer och dels i olika situationer av 

omtanke. Uppfattningar framkom även att det används som grund för reflektion kring hur 

man som pedagog kommunicerar. Varför tjatet används hade pedagogerna reflekterat över på 

olika sätt. Det är antingen för att de vill att det ska vara en lugn miljö på förskolan eller av 

omtanke, reflektioner fanns också angående pedagogernas egen delaktighet. Ingen vill tjata, 

men de argument som vi fick fram till varför det tjatas visar på att pedagogerna anser att det 

emellanåt är befogat.  

  

Det finns många uppfattningar kring förebyggande arbetssätt på individnivå. Pedagogerna 

beskrev dels hur de kan prata med barnet på ett positivt sätt dels hur de kan visa praktiskt att 

de tycker om att vara med barnet. Även hur pedagogerna använder ett förebyggande arbetssätt 

på gruppnivå fanns det varierade uppfattningar av. Alla pedagoger hade under intervjun någon 

variation av hur gester och röstläge kan göra skillnad och minska tjat i hela gruppen på 

förskolan. De har alla olika gester att ta till när det blir högljutt på förskolan. 

 

5. Diskussion 

Denna del av uppsatsen kommer att bestå av tre delar. Den första delen handlar om 

resultatanalysen och de slutsatser vi drar från den. Här kommer vi att referera till litteratur 

från teoridelen och diskutera de viktigaste resultaten på frågeställningarna. I den andra delen 

tar vi upp metodkritik och i den tredje delen presenterar vi de möjligheter vi anser finns för 

fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I vårt resultat sammanställde vi de kategorier som visade på olika nyanser i uppfattningar 

pedagoger har i förskolan angående tjat. De variationer som finns i pedagogernas uppfattning 

är att det dels finns tjat som går på rutin och dels tjat av omtanke. Den sortens tjat som går på 

rutin sker enligt pedagogerna främst i vardagssituationer som exempelvis vid påklädning, 

städning och mat. Vi anser att det är väldigt lätt att man i dessa situationer börjar tjata, inte för 

att man vill, utan för att det blir nödvändigt. Barnen behöver ta på sig och gå på toaletten om 

de ska kunna följa med ut. Vi reflekterade även över att pedagogerna i vissa citat beskrev att 

de gav flera olika uppmaningar efter varandra. Webster-Stratton (2004) avråder från att göra 
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så eftersom barn inte kan ta till sig flera olika uppmaningar samtidigt, de hör bara den sista 

uppmaningen. Hon menar att man ska säga sin uppmaning tydligt och enbart en gång så att 

barnet verkligen hör. Detta ser vi som ett sätt att minska tjatet i rutinsituationer, istället för att 

bara mala på, så väntar man på en reaktion från barnet innan det blir tjat. Både Johansson 

(2003) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det i kommunikation med 

barn i förskolan handlar om att vara uppmärksam på samma objekt och ha ett gemensamt 

perspektiv i kommunikationen. Har man som pedagog fokus på samma sak som barnen, når 

man lättare fram till dem och kan prata med dem istället för att tjata. 

 

Den sortens tjat som är av omtanke, använder pedagogerna när de vill undvika situationer som 

kan vara skadliga för barnen på något sätt. Emilsson (2009) anser att när värden som omsorg 

och disciplin kommuniceras tolkas det av barnen som något nödvändigt. Hon har också 

beskrivit att pedagoger talar på olika sätt beroende på vad de vill uppnå. När det gäller 

disciplin pekar de med hela handen medan vid förhandling blir det mer som ett samtal. Vi 

anser att detta är en viktig punkt, att pedagogerna är mer förklarande när de tjatar av omtanke. 

I dessa situationer kan tjat uppfattas av pedagogerna som att det görs på grund av att man som 

pedagog är orolig för barnet av någon anledning. Eftersom detta är en sorts tjat som är ofta 

förekommande är det även viktigt att det finns en diskussion om det, bland både barn och 

pedagoger. Ekström (2007) beskriver i sin avhandling hur han upplevt att barn endast får prata 

dämpat vid matbordet. Han skriver även att barns försök till kommunikation ofta misstolkas 

samt att de får lära sig att stå tysta och invänta instruktioner. Vi ser det som positivt att de 

bara får prata tyst vid matbordet, men de behöver veta varför det är så. Om barnen vet om 

varför de ska prata dämpat, blir det mindre tjat. Även våra respondenter kommenterade 

ljudnivån i förskolan. En av pedagogerna förklarade för barnen varför de inte ska vara 

högljudda och menar att barnen då ges förutsättningar att förstå vad det är som pedagogen vill 

uppnå och varför. Detta blir då en strategi för att minska tjatet. Pedagogerna beskriver också 

att springet inne kan vara en anledning till tjat. Även här borde ovanstående strategi kunna 

appliceras, så de får en ökad förståelse för varför de inte ska springa inomhus. 

 

De uppfattningar som framkom angående hur pedagogers tjat leder till reflektion anser vi är 

både viktiga och intressanta. Om man själv anser att man tjatar för mycket eller i onödan, så 

finns det bara en person som kan ändra på det, och det är pedagogen själv. Pedagoger 

uppfattar att de ibland är trötta, stressade eller helt enkelt inte funderar över hur de gör. Detta 

är första steget mot att bli medveten om sitt beteende för att få till en förändring. Cederwald 
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(2006) beskriver i sin avhandling att reflektion är en hjälp inom skola och omsorg på många 

sätt. Hon menar att genom reflektion synliggör man kommunikationsmönster i gruppen och 

insikten om sitt eget förhållningssätt blir tydligare. Det hon avser är både reflektion i grupp 

och reflektion när man är ensam. Även Holmsen (2005) har en tanke om detta, hon skriver att 

man som pedagog istället för att skylla på barnen bör tänka över vad man själv kan göra åt 

situationen. Nu var det ingen av de pedagoger vi intervjuade som skyllde på barnen, tvärtom, 

uppfattningen var istället att det inte var barnens fel utan de vuxnas. Detta ligger helt i linje 

med Holmsen och Cederwald som båda menar att man med hjälp av reflektion kan förändra 

olika situationer till det bättre. 

 

Vi anser att pedagogerna i denna studie har påvisat många arbetssätt som kan vara användbara 

ute i verksamheten. De arbetssätt som pedagogerna hade uppfattningar av på individnivå för 

att minska tjat var bland annat att inte påpeka misstag, förstärka det positiva barnet gör samt 

att som pedagog visa att man vill göra aktiviteter tillsammans med barnet. Genom att 

pedagogerna ger barnen positiv feedback och visar att de tycker om att vara tillsammans med 

dem så lyfter de det enskilda barnet. Detta tar även Webster-Stratton (2004) upp, hon menar 

att när man ger positiv förstärkning till ett barn så vill andra också ha det och då gör barnen 

ofta det man ber dem om från början.  

 

Även på gruppnivå beskrev pedagogerna många arbetssätt som de använder i den dagliga 

verksamheten. Pedagogerna använder sig mycket av gester och röstläge, dels för att få ett 

lugnt klimat på förskolan och dels för att lära barnen att visa respekt för varandra. Enligt 

Dahlkwist (2007) betyder gester mer än de ord vi säger och de används som ett komplement 

till den verbala kommunikationen. Eftersom ljudnivån uppfattas som ett stort problem inom 

förskolan använder sig pedagogerna av ett flertal gester för att slippa tjata på barnen att de ska 

vara tysta. De beskriver gesterna som både användbara och funktionella och detta är ett sätt 

att arbeta som både fungerar i rutinsituationer och när man vill visa omsorg och hänsyn. Även 

att delegera ansvar till barnen med hjälp av till exempel städansvarig och matansvarig är ett 

arbetssätt som minskar tjatet i hela gruppen. Anledningen till att matansvarig och städansvarig 

finns i denna kategori är för att vi tror det är lika spännande att vara städansvarig som att 

hjälpa till att städa när ens kompis är städansvarig. Vi anser att genom att ha ett arbetssätt för 

hela gruppen blir det lättare att fånga alla barnens uppmärksamhet. Får man ett barn nyfiket så 

hänger oftast fler på. Enligt Juul och Jensen (2003) ligger ansvaret alltid på pedagogen när 

kommunikationen sker mellan pedagog och barn. Barnet har aldrig ansvaret för samtalet 



27 

 

 

 

vilket gör att det alltid kommer vara ett ojämnt maktförhållande i en sådan kommunikation. 

Vi fann att ett sätt att utjämna detta maktförhållande, så att kommunikationen blir mer jämlik, 

är när både pedagogerna och barnen gör något tillsammans. Ett exempel på det är när en 

avdelning hade maskerad och både barnen och pedagogerna klädde ut sig och deltog i 

maskeraden. Ett annat exempel på att göra saker tillsammans är rytmikpass och sångsamlingar 

där pedagogerna är med och visar att även de tycker att det är roligt. I dessa situationer kan 

tjat minskas på grund av att grundrelationen mellan pedagog och barn kan stärkas genom 

gemenskap.  

 

Pedagogerna tjatar främst i rutinsituationer och när de är oroliga att något oönskat ska inträffa. 

De arbetssätt som framkommit anser vi kan användas för att minska tjatet i rutinsituationerna 

samt till att göra det tjat som måste finnas till något mer positivt. Med detta menar vi att 

pedagogerna istället för att tjata kan uppmuntra barnen till att göra rätt. Pedagogerna i 

förskolan strävar ständigt efter förbättring och möjligheter till problemlösning. Här kan 

Cederwalds (2006) gruppreflektionsteori användas som komplement till det arbetssätt som 

redan existerar. Om det är mycket tjat i vissa situationer kan man aktivt prata om det 

tillsammans, hela arbetslaget, samt alternativt även ta med barnen i diskussionen. Cederwald 

visade att pedagoger med sina kunskaper och erfarenheter är ”sitt eget bästa redskap”. Detta 

eftersom de genom att prata med andra kan fördjupa insikterna om sitt eget förhållningssätt 

vilket i sin tur leder till att de kan göra medvetna val och bli den pedagog de vill vara.  

 

De slutsatser vi drar är att tjat enligt pedagogernas uppfattningar förekommer i olika 

situationer och av olika anledningar. Deras uppfattningar leder till att synliggöra de situationer 

där tjat mest frekvent förekommer, varpå man gemensamt kan arbeta för att förebygga det 

med hjälp av olika arbetssätt. Det vi vill att studien leder fram till är att pedagoger genom att 

reflektera och prata med barnen ges möjlighet till en lugnare och bättre arbetsmiljö, både för 

sig själva och för barnen. Det vi särkilt vill framhålla är att för att kunna förändra något 

behöver man vara medveten om problemet. Det blir man lättast genom reflektion och 

diskussion med sina kollegor, vilket enligt vår studie kan ge möjligheter till ett antal olika 

arbetssätt för att förebygga tjat.  
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5.2 Metodkritik 

Enligt Starrin och Svensson (1994) utgår man i många kvalitativa studier ofta ifrån 

respondenter med olika attityder, kön, ålder, arbetsplatser så att de återspeglar en variation i 

fråga om utbildningsbakgrund samt social bakgrund. Men det är samtidigt relevant att 

respondenterna har kunskap om det som intervjuerna handlar om. En av förutsättningarna för 

att uppnå vårt syfte är att respondenterna jobbar i förskolan. På grund av detta blir 

möjligheten till ett spritt urval begränsad.  

 

Vi är medvetna om att man i många kvalitativa studier inte har någon nytta av de tre 

inledningsfrågorna i intervjuguiden, men för att få respondenterna avslappnade och för att få 

dem att komma in i intervjun lade vi in dem ändå. Svaren används inte i analysen eftersom de 

inte är relevanta för resultatet. 

 

Ett alternativ hade varit att vi förutom intervjuerna även hade observerat tjatsituationer i 

förskolan. Det som kunde blivit annorlunda i studien om vi gjort det, är att vi kunde klargjort 

om pedagogerna gör som de säger att de. Hade vi observerat hade vi även kunnat få djupare 

svar eftersom man då kunde frågat pedagogerna varför de agerade som de gjorde.  

 

5.3 Fortsatt forskning 

Om vi skulle utveckla denna undersökning hade ett alternativ varit att göra en större studie. Vi 

kunde ha intervjuat fler pedagoger och då i ett större område. Ett annat alternativ hade kunnat 

vara att göra en djupare studie där även observation hade ingått som en metod att få mer 

specificerade resultat. Vi hade också kunnat vinkla det på ett annat sätt genom att göra en 

undersökning från ett barnperspektiv. Ytterligare ett sätt att utveckla denna studie kunde vara 

att gå in mer i detalj på någon av de situationer där tjatet upplevs som problematiskt. Den 

metod man då kan använda sig av är intervju följt av observationer av en specifik situation 

och då vid ett antal olika förskolor. 
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Informationsbrev till respondenter   Bilaga 1 

 

Vi läser till lärare på lärarutbildningen på högskolan i Halmstad. När vi har 

blivit examinerade kommer vi kunna arbeta i skolan och förskolan. Vi skriver nu 

under höstterminen vår C-uppsats som handlar om tjat och kommunikation i 

förskolan.  

 

Vi kommer att spela in intervjun för att underlätta för oss när vi ska gå tillbaka 

och skriva ut den. Din medverkan kommer att vara helt anonym och den 

kommer inte att användas i något annat syfte. 

 

Din medverkan är viktig för oss och vi är tacksamma att du ställer upp. 

 

Med vänliga hälsningar  

Mia Gunnarsson och  

Annsofi Pettersson 
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Intervjufrågor till respondenterna:    Bilaga 2 

 

Hur länge har du jobbat här? 

 

Vilken/vilka utbildningar har du? 

 

Har du jobbat på någon annan förskola innan? 

 

Vilken uppfattning har du angående tjat i förskolan? 

-  Vilka erfarenheter har du av tjat i förskolan? 

-  I vilken utsträckning förekommer det? 

-  Exempel? 

  

Kan du beskriva ett antal sådana situationer? 

 

Vilken uppfattning har du angående alternativa sätt att prata/kommunicera med 

barnen? 

 

Har du något att tillägga? 

 

Har du några övriga frågor eller funderingar? 

 

Sonderande frågor: 

Kan du beskriva några situationer? 

Hur menar du då? 

Hur kan det låta? 

Kan du utveckla det? 

Kan du ge något exempel på det? 

Du sa något om……innan, kan du säga något mer om det? 

På vilket sätt? 

I viken utsträckning? 

 

 


