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1. Inledning 
Sitt still på stolen! Skrik inte! Var snäll mot din kompis! Spring inte i korridoren och varför 

har du inte plockat undan legot som jag sa till dig att göra? 

 

Tillsägelser och förmaningar består av ord som enligt min erfarenhet upprepas varje dag och 

gång på gång i förskolor och förskoleklasser. När jag befunnit mig i dessa verksamheter som 

vikarie men även som observerande student har jag återkommande funderat över varför 

sådana negativt laddade meningar återkommer i så pass hög frekvens. Är det på grund av 

hopplösa barn som bara struntar i att lyssna eller är pedagogerna helt enkelt onödigt tjatiga? 

 

Jag har med tiden blivit medveten om att barnen sällan lyssnar och ändrar sitt beteende när 

ovan nämnda och liknande meningar används ofta under en dag. Trots detta hör jag många 

gånger exakt samma ord komma över mina egna läppar. Detta bidrar till en stor frustration 

inom mig och jag undrar varför jag tjatar när jag egentligen inte vill och inte tror på den 

metoden att tala till barnen. 

 

Min önskan vore istället att kunna nå och förstå barnen, att få dem att lyssna utan förmaningar 

eller uppmaningar samt att lära mig tala med barnen istället för till dem. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka och problematisera några 

pedagogers syn på hur den verbala kommunikationen mellan pedagoger och barn ser ut i den 

förskoleverksamhet de befinner sig i. Det är även av intresse att undersöka vilket/vilka 

förhållningssätt som pedagogerna besitter då detta präglar deras syn på barnen. Syftet 

innefattar också att tydliggöra på vilket sätt pedagogerna anser att de bäst kan nå barnens 

förståelse samt intresse. Alltså.. 

 
* Vad får barnen främst för sorts uppmärksamhet under en dag i verksamheten och leder den 
till någon form av givande kommunikation? Anser pedagogerna att det finns någon skillnad 
mellan flickor och pojkars situation gällande detta? 

 
* Talar pedagoger till eller med barnen och i vad består skillnaden? 
 
* Hur lyssnar pedagoger på bästa sätt till vad barn har att säga och hur ger de barn de bästa 
möjligheterna till att verkligen kunna uttrycka sina åsikter och känslor? 

2 
 



3. Litteraturgenomgång 
I detta stycke kommer tidigare forskning och relevanta teorier inom det berörda området tas 

upp. Litteratur som beskriver de olika faktorer som krävs för att uppnå en god kommunikation 

kommer även att vara aktuell. Dessa faktorer är bland andra en god psykisk miljö, positivt 

förhållningssätt bland pedagoger samt kunskap om kommunikation. Stycket inleds med 

aktuella kopplingar till styrdokument för förskolan. 

 

3.1 Styrdokument 
Lpfö 98 tar under mål och riktlinjer för normer och värden upp att  

 

"arbetslaget skall ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och 

får uppelva sitt eget värde" (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, s 8).  

 

Under mål för utveckling och lärande tar Lpfö 98 även upp att  

 
"förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och 

ge uttryck för sina uppfattningar…utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att 

kommunicera med andra och att uttrycka sina tankar" (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, s 9).  

 
Dessa mål och riktlinjer för arbetet i förskolan omsluter de tankar och funderingar som denna 

uppsats fokus kretsar kring.  

 

3.2 Förhållningssätt 
Ekholm & Hedin beskriver i sin bok Det sitter i väggarna (1993) att något som formar 

pedagogers förhållningssätt och handlande gentemot barn är den rådande synen på barn och 

barnuppfostran i samhället. Idag har som sagt även förskolan en läroplan att följa. Denna 

ställer till stor del krav på att barnsynen  bör vara relativt likartad överallt i Sverige. Trots 

detta ser förskoleverksamheterna olika ut. Den nuvarande läroplanen för förskolan ger 

pedagogerna breda möjligheter till att själva utforma sin verksamhet efter den teori eller 

metod de anser vara passande. Gemensamt för alla förskolor är dock att stor vikt läggs vid alla 

människors lika värde. Den så kallade ”värdegrunden” är ett centralt begrepp.  

 
”Människan skall alltid behandlas som en person, aldrig bara som en funktion, som mål i sig, 

inte bara som medel, som subjekt, aldrig bara som objekt” (Orlenius, 2004, s 150). 
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3.3 Dialogpedagogik 
Ett förhållningssätt som bygger på att inlärning är en aktiv process som grundas i samspel 

med omgivningen, där kommunikation sätts i fokus och barn och pedagoger ses som jämlikar 

passar in i sammanhanget som tidigare beskrivits. Denna inställning är efter dagens syn på 

barn enligt läroplaner och styrdokument högst aktuell. Det är dock inte något nytt fenomen. 

Under början av 70-talet sattes nämligen detta förhållningssätt i fokus och blev kallat för 

dialogpedagogik. Grundtankarna i denna pedagogik har utvecklats bland annat utifrån en man 

som kämpade för frihet, alfabetiseringskampanjer och människors rättigheter i Latinamerika 

under 1960- talet. Hans namn var Paolo Freire. Freire menade att dialogen är nyckeln till 

människors frihet. Utan ord och kunskap om uttryck var det enligt honom omöjligt att 

förändra sin situation. Dialogpedagogiken inom skolans värld har alltså formats efter Freires 

tankegångar. Freire kämpade för vuxnas rättigheter i en annan tid men hans visioner kommer 

alltid vara högst aktuella eftersom  

 
"...de små barnen skall inom en kort tidrymd bli vuxna, vuxna som aktivt skall ta del i, påverka 

och förändra sitt samhälle. Därför är en dialogpedagogiskt präglad fostran viktig sedd i ett 

framtidsperspektiv" (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, s 29, 1976). 

 

Trots att två människor talar är det inte nödvändigtvis så att en dialog utspelar sig. Sanningen 

är att det ofta utspelar sig en monolog trots att två parter talar. Detta beror på att vi så sällan 

verkligen lyssnar på varandra. Enligt dialogpedagogiken är en ömsesidig tillit, öppenhet samt 

respekt för den andres självständighet mellan båda kommunicerande parter viktiga 

komponenter för att en givande kommunikation skall uppstå. Ett försök att införa denna 

dialogpedagogik gjordes i och med att barnstugeutredningens pedagogiska program gavs ut av 

socialstyrelsen 1987. Dialogpedagogiken tolkades som en ny metod som skulle införas där 

fokus låg på att pedagogerna skulle tänka om i sitt sätt att vara med barnen. De skulle inte 

längre servera färdigt innehåll till barnen utan skulle nu vara kommunicerande jämlikar som 

lärde och utvecklades tillsammans. Tanken var dock i grunden ej att införa en ny metod. 

Viljan var istället att införa ett nytt och frigörande förhållningssätt som skulle grunda sig på 

en kommunikativ pedagogik. Ur detta förhållningssätt skulle metoderna växa fram efter hand 

(Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976). 
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Det tog inte lång tid innan det uppstod svårigheter med detta nya sätt att agera. Pedagogerna 

kände sig överväldigade av det nya uppdraget och ansåg inte att dialogpedagogiken fungerade 

i praktiken. Stor kritik riktades mot detta nya förhållningssätt. En del av kritiken riktades mot 

att en omfattande del av samhället upplevde dialogpedagogiken som något som enbart skapats 

för ”mellanklassen” och att den var ouppnåelig för de lägre samhällsklasserna. En annan del 

av kritiken kom ifrån förskolepedagogerna själva. De kände att de ej fått vara delaktiga i 

förändringarna. De menade även att detta nya sätt att förhålla sig till barnen gjorde dem själva 

samt barnen osäkra. Mycket tid gick åt till att planera om innehållet i verksamheterna och 

efter att tillräckligt mycket kritik östs över dialogpedagogiken kasserades begreppet 

(Fredriksson, 1991). 

 

3.4 Klimat 
Ekholm & Hedin (1993) beskriver hur pedagogers sätt att kommunicera med barn präglas av 

många omständighetsfaktorer. Enligt dem kallas detta fenomen för klimat. De har tillsammans 

gjort en studie kring olika daghemsklimat som påverkar kommunikationen och samspelet i 

verksamheterna. De fann tre sorters klimat som kort beskrivs nedan. 

 

3.4.1 Framtidsinriktat klimat 
I detta klimat fanns en aktiv och positiv interaktion mellan pedagoger och barn. Pedagogerna 

uppmuntrade och diskuterade med barnen som då uppmanades till att lära sig tänka och 

resonera självständigt. Pedagogerna hade inom det framtidsinriktade klimatet en vilja att 

fostra och rusta barnen till starka och kommunicerande personer inför framtiden. 

 

3.4.2 Nuinriktat klimat 
Inom det nuinriktade klimatet präglades tillvaron av tillsägelser och starka normer för icke 

önskvärt samt önskvärt beteende. Pedagogerna skapade många regler. De tjatade även på 

barnen om vad de skulle göra ett stort antal gånger under en dag. Pedagogerna lyssnade heller 

inte på barnens åsikter och känslor. De var framförallt inställda på att få saker att fungera i 

stunden. 
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3.4.3 Genomsnittligt klimat 
Det genomsnittliga klimatet bestod av en blandning av det framtidsinriktade och det 

nuinriktade klimatet. Barnen hade lika lite inflytande som i det nuinriktade klimatet. 

Pedagogerna umgicks och samverkade dock med barnen till nästan samma grad som inom det 

framtidsinriktade klimatet. 

 

3.4.4 Klimat sett ur ett dialogpedagogiskt perspektiv  
Inom dialogpedagogiken lyfts ett gott, respektive ett känslomässigt sjukt klimat fram som 

avgörande för hur dialoger kan komma att se ut mellan barn och vuxna.  

 

Ett gott klimat karakteriseras av att de vuxna i barnens närhet ger uttryck för, samt 

uppmuntrar barnen att visa känslor. Känslor såsom kärlek och glädje men även besvikelse och 

vrede. Att känna starkt inför saker accepteras och känslor ses ej som något som skall tryckas 

ned. Det goda klimatet bidrar till att barnen lär sig uttrycka sina känslor och åsikter samt att 

föra dialog med andra om dessa. En tillit mellan vuxen och barn byggs då upp och barnen blir 

fostrade till självständiga individer (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976).  

 

Ett känslomässigt sjukt klimat å andra sidan, innefattar att starka känslor ofta döljs under ytan. 

Framförallt ilska och besvikelse. Irritation över det mesta förbises och resulterar ofta i att 

plötsliga vredesutbrott utbryter när ett till synes litet irritationsmoment uppstår. Det är vanligt 

att vuxna blir arga på barnen. Barnen däremot, blir betraktade som olydiga och dumma om de 

reagerar på liknande sätt. Detta är förvirrande för barnen i verksamheten och de tvingas 

många gånger att handla på ett till synes icke önskvärt sätt för att få en reaktion eller 

uppmärksamhet från sina pedagoger. Det känslomässigt sjuka klimatet beskrivs inom 

dialogpedagogiken som högst inkonsekvent och dubbla budskap är ofta förekommande. 

Många gånger vill den vuxne att barnet skall berätta exempel vad som hänt och varför, 

samtidigt som den vuxne fömedlar att det barnet tänker berätta är högst oaccepterat. Denna 

situation skapar känslan av otillräcklighet hos barnet. Inget svar kommer att vara gott nog åt 

den vuxne. I det känslomässigt sjuka klimatet skapas allt annat än tillit. Där visas en fasad upp 

och de äkta känslorna släpps sällan fram. Barnen lär sig i motsats till inom det goda klimatet 

att inta en försvarsställning inför vuxna samt att säga det de "tror" att de vuxna vill höra. Detta 

resulterar i brist på öppenhet och respekt samt tilltro till sina egna förmågor 

(Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976).  
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Det finns uppenbara likheter mellan det framtidsinriktade klimatet som Ekholm & Hedin 

(1993) fann i sina studier och det goda klimatet inom dialogpedagogiken. Mycket liknande 

varandra är även det nuinriktade klimatet och det känslomässigt sjuka. Detta stärker alla 

tankar om att det är ett gott val att prata om och sätta ord på känslor för att skapa ett 

förstående och accepterande klimat. Något som bör undvikas är att vara oärlig och 

inkonsekvent när det gäller att uttrycka samt tala om känslor. 

 

3.5 Hur vi talar 

3.5.1 Intonation  
Deborah Tannen beskriver i sin bok Det var inte så jag menade att vilket tempo vi talar i, hur 

många pauseringar vi gör, vilken ljudstyrka samt vilket tonläge vi talar med samlas under 

betäckningen intonation. Alla människor har växt upp med olika ramar för på vilka sätt 

intonationen används. Somliga talar högt och fort vilket de som talar lågt och långsamt kan 

uppfatta som aggresivt eller hotande. De högljudda upplever istället ofta de tysta personerna 

som osäkra eller ovilliga att besitta något talutrymme i situationen. Detta leder uppenbarligen 

ofta till missförstånd och en trög kommunikation dem emellan (Tannen, 1991). 

 

Viveka Adelswärd kallar i sin artikel Kommunikativa stildrag, om tystnad och turtagande, 

skrattande och frågande denna intonation för satsmelodi. Även hon menar att detta är en stor 

källa till missförstånd då vi har så olika uppfattningar om vad som är normalt i detta 

sammanhang (Adelswärd, 1992). 

 

3.5.2 Indirekt tal samt metabudskap 
Att tala med någon som säger neutrala eller vänliga saker samtidigt som personen enligt 

lyssnaren har en otrevlig ton eller defensivt kroppspråk kan vara väldigt frustrerande. 

I den situationen frågar vi ofta om något är på tok och får kanske svaret att allt är som det ska. 

Ändå kan vi inte släppa känslan av att det ligger en irritation eller ett obehag i luften. Detta 

beror på att alla människor i nästan samtliga befintliga samtal använder sig av indirekt tal 

samt metabudskap. Det som fastnar i lyssnarens öra är ofta inte vad vi säger utan hur vi säger 

det. Lyssnaren lägger in sina egna tolkningar utifrån sina egna referensramar.  
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Människor talar på det här viset för att skydda sig själva och andra i samtalet. Vi vill inte 

gärna trampa andra på tårna eller vara oförskämda på något vis. Det är även bekvämt att 

känna efter hur samtalspartnerns åsikter lyder i en fråga som diskuteras innan de egna 

åsikterna lyfts fram i sammanhanget. Detta är som sagt ett slags skydd för att inte blotta oss 

själva eller andra (Tannen, 1991). Ställer vi en fråga indirekt till en person har vi gett 

personen valmöjlighet att svara på frågan på ett konkret eller undvikande sätt. Detta är positivt 

i situationer då samtalsämnet kan vara känsligt för någon (Adelswärd, 1992). 

 

Vissa anser att kvinnor är mer inställda på att använda och förstå metabudskap än män på 

grund av att kvinnan kan vara mer relationsbunden än en man. De flesta förskoleverksamheter 

i Sverige är kvinnodominerade. Detta innebär att barnen spenderar sina dagar i en stor 

metavärld som ibland kan vara svår att förstå (Tannen, 1991).  

 

3.5.3 Samtalstempo 
Ett samtalstempo är den växling och fördelning av ord som sker mellan samtalsparterna under 

ett samtal. I vardagliga samtal brukas ofta en balansprincip som innebär att talutrymmet är 

någorlunda jämnt mellan parterna. Detta sker vanligtvis naturligt på grund av att bägge parter 

vill få den andra att känna sig väl till mods. Vi använder oss i olika stor utsträckning även av 

olika sorters uppmuntrande stöd för att få den vi pratar med att känna sig bekväm. Detta gör 

vi genom att visa vårt engagemang och intresse samt genom att kommentera och uppmuntra 

talaren med små ord eller läten som exempelvis "jaha", ”Precis" eller "Mm". Detta upplevs 

dock ej av alla som positivt. Vissa människor blir osäkra och känner att de hela tiden blir 

avbrutna. Det kan även innebära svårigheter för lyssnaren som brukar dessa uppmuntrande 

ord. Många gånger har vi utvecklat en så pass hög kunskap kring när det passar att sätta in 

dessa ord att vi glömmer att lyssna på vad som egentligen sägs. De gånger samtalstempot inte 

följer balansprincipen kan det även bero på avbrott. Det innebär att en person eller bägge 

parter kränker varandras rätt att tala till punkt. Något som kan försvåra kommunikationen 

ytterligare är användandet av överlappande tal. Detta innebär att en person börjar prata precis 

i, eller innan slutet av den andres mening (Tannen, 1991). 

 

8 
 



3.6 Kommunikation som maktmedel 
Människors sociala rang blir tydliga i deras sätt att bemöta andra men även genom det sätt de 

blir bemötta på. Tannen (1991) förklarar att män oftare blir tilltalade med eventuell titel än 

vad kvinnor blir. Att använda personers förnamn kan vara ett sätt att poängtera att de står 

lägre i rang. Det är inte helt ovanligt att beröring också används som ett maktmedel. När en 

person tar sig friheten att röra vid någon annan om de inte står varandra nära visar det tydligt 

att personen känner sig överlägsen den andre. Väldigt vanlig är denna inställning till barn. 

Vuxna klappar gärna barn på huvudet och gullar med dem över deras huvuden. Detta kan 

tolkas som ett sätt att visa sin omtanke och välvilja men även som ett sätt att poängtera att den 

vuxne står över barnet.  

 

Att använda sig av indirekt tal och skarpa metabudskap öppnar stora möjligheter att dominera 

andra i kommunikation. Detta sker då dock på ett osynligt vis. Att tala om att någonting är 

accepterat fast att med samtalston och hastighet i talet visa något helt annat kan påverka 

andras beslut. 

 

Det finns ett flertal sätt att dominera ett samtal. Dels det redan nämnda att tala indirekt men 

även att ta mest talutrymme. Detta kallar Adelswärd (1992) för att ha en kvantitativ dominans. 

Att ha interaktiv dominans innebär att en av personerna i samtalet har specifika rättigheter 

gentemot den andre. Detta gäller ofta mellan pedagog- barn eller läkare- patient. Pedagogen 

eller läkaren ställer frågor som den andre förväntas svara på. Krav på de förstnämnda ställs 

sällan på samma sätt. Ett till sätt att dominera samtal på är att inta en strategisk dominans. 

Detta innebär att en person bestämmer ämne som ska diskuteras samt vilka frågor som ställs. 

Personen i fråga har även den yttersta kontrollen av samtalet och sammanfattar det som sagts. 

 

När obalans uppstår i samtalet på grund av dessa maktpositioner kan det kallas för att ett 

asymmetriskt samtal uppstår. Detta skriver Birgitta Garne i sin artikel låt oss tala om saken. 

Hon menar att det är ett svårt fenomen att handskas eftersom detta sker ofrivilligt mellan 

personer som har uppenbart olika maktpositioner. Trots att de skulle vilja att situationen var 

annorlunda är det svårt för människor att ta ett steg bort från sin mer eller mindre synliga 

maktposition (Garne 1992). 

 

Bergem (2000) är av den uppfattningen att det existerar två sorters sätt att utöva makt på. Det 

första sättet är genom att trycka ner andra. Det andra sättet är genom att lyfta upp dem. Detta 
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innebär antingen förtryck eller i enlighet med Freires pedagogik frigörelse. Med tanke på 

dagens syn på barn och läroplanerna är det uppenbart att det sistnämnda sättet är det mest 

eftersträvansvärda. Trots detta är det enligt Webster- Stratton (2004) relativt vanligt att 

pedagoger använder sig av ironiska tillsägelser. 

 

3.7 Tjat 
Webster- Stratton tar i sin bok Utveckla barns emotionella och sociala kompetens upp att 

pedagoger ofta är benägna att upprepa en given instruktion tills alla i barngruppen följt den. 

Detta bidrar till en hög grad av upprepning som av barnen upplevs som "tjat". Pedagogen 

själv känner sig förmodligen även tjatig vilket ofta upplevs som negativt. När detta sker lär 

sig barnen inom en snar framtid att de inte behöver lyssna och lyda förrän pedagogen 

upprepat sig ett visst antal gånger. Det blir på det här sättet eftersom pedagogen inte givit sina 

upprepningar en konsekvens. Istället för att upprepa sig som pedagog kan det vara positivt att 

endast ge en viss uppmaning en gång för att sedan berömma de som lyssnat och handlar som 

de blivit ombedda att göra. Detta beröm leder vanligtvis till att det tydligt uppskattade 

beteendet sprider sig bland barnen (Webster-Stratton, 2004). 

 

Till skillnad från föregående författare menar Tannen (1986) att det kan få motsatt effekt när 

beröm ges till de som uppför sig på ett önskvärt sätt. Hon anser att detta kan uppfattas som en 

form av ironi och kritik av de barn som av någon anledning inte klarat av den givna 

uppmaningen. Detta kan i sin tur leda till lägre självkänsla hos barnen ifråga samt ett 

ogillande mot de barn som fått beröm i situationen. 

 

Bägge dessa sätt att agera från pedagogers sida är grundade i en välvilja att inte peka ut eller 

tjata på ett visst barn. Trots detta finns det så olika åsikter om hur det bör göras på bästa sätt. 

Detta pekar verkligen på vilket komplext problem detta är för alla verksamma pedagoger. 

 

3.8 Uppmaning/förmaning 
Webster- Stratton (2004) skriver att det i skolvärlden är oerhört vanligt att pedagoger kastar 

förmaningar och uppmaningar över barnen när de inte lyckas få deras uppmärksamhet eller 

lydnad. Dessa uppmaningar gör vanligen ingen skillnad i barnens beteende förutom att de blir 

stressade och förvirrade. Det negativa beteendet ökar i takt med de negativa uppmaningar som 
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når deras öron. Detta är inget specifikt just för skolan. Uppmaningar och förmaningar som 

tagits upp tidigare i texten går även att höra i stor utsträckning på de flesta förskolor idag.  

 
"Läraren kanske säger till sin förskoleklass: "Nu ska vi ha rast. Jag vill att ni plockar ner era 

saker, lägger böckerna på plats, går ut i hallen och tar på er era jackor och använder stövlar för 

det regnar!" En serie uppmaningar som dessa är svåra för yngre barn att komma ihåg. De flesta 

kommer bara ihåg en eller två saker åt gången” (Webster-Stratton, 2004, s 76). 

 

Med detta agerande ger pedagogen sin barngrupp inte de bästa förutsättningarna till att följa 

instruktionerna som givits. Barnen agerar på grund av detta både stressat och ouppmärksamt. 

 

Något att tänka på är mängden av samt innehållet i de förmaningar och uppmaningar som 

används. Spelar det verkligen roll vilken färg barnet målar sitt verk i? Är det viktigt att barnet 

slutar med ett visst beteende i ett visst sammanhang? Pedagoger bestämmer ofta sådant som 

barn mycket väl är kapabla att avgöra själva. Att använda för många förmaningar och 

uppmaningar skapar främst en maktkamp mellan pedagog och barn. Det skapar ej ett positivt 

sätt att vara. Pedagogen omöjliggör barnets chanser att lyda och ta egna beslut om antalet 

saker att komma ihåg är överväldigande. Tydlighet är ett nyckelord i detta sammanhang. Att 

vara tydlig innebär att enbart ge en uppmaning i taget, att vara realistisk och att ge specifika 

uppmaningar (Webster- Stratton 2004).  

 

3.9 Tilltro till det kompetenta barnet 
Någon som hävdar att barn kan och bör få möjlighet till att påverka sin egen situation är 

Priscilla Alderson, hon skriver i en artikel från tidskriften Monitor att vuxna alltför ofta antar 

att de vet och kan bättre än barn. De tror att barnen skall utnyttja situationer där det ges 

valmöjligheter. Om tillfälle ges så kommer barnen att strunta i viktiga saker och enbart göra 

roligheter som faller dem in. I detta avseende pekar Alderson på barnens naturliga drivkraft 

att lära sig nya saker för att inte bli uttråkat som ett motbevis till detta argument. För inte 

alltför länge sedan ansåg vissa att kvinnor var för emotionellt styrda och opålitliga för att 

själva bestämma över sitt liv och sin situation i samhället, exempelvis när det gällde rösträtt. 

Idag ses detta som oacceptabelt i Sverige och det vore en oerhörd kränkning mot de 

mänskliga rättigheterna om den ovan nämnda situationen fortfarande skulle vara gällande. 

Trots detta behandlas många gånger barn och ungdomar på samma förtryckande sätt. 

Alderson menar att det är viktigt att ha tilltro till barnen och att de är kompetenta nog att ta 
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kloka beslut angående sina egna liv. Vuxna ska finnas som ett stöd, som personer som kan ge 

visa råd vid behov. Nedan följer ett citat som förklarar hennes inställning ytterligare. 

 
"…voicing is not about hearing what the underprivileged have to say and acting as their 

advocate, speaking for them or speaking on their behalf, but rather developing research 

methodologies on the basis of partnership, which in turn involves a new role in the power 

structure for the researcher- a move from the plunderer of information to facilitator which 

enables the child to be an active part of voicing their concerns." (Alderson, Children in charge, 

2002, s 21). 

 

Vuxna har enligt Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind (1976) en benägenhet att ändra sitt vuxna 

tal när de pratar med barn och ställer många gånger dumma och nedvärderande frågor som får 

barn att undra vad vuxna är ute efter och varför de blir så oseriösa. Dumma och 

nedvärderande frågor är sådana frågor som är flertydiga eller omöjliga att ge ett vettigt svar 

på. Om barnen trots den underliga frågan lyckas ge ett klokt svar reagerar ofta omgivningen 

med att skratta åt barnet eftersom det låter lustigt i deras öron. Ett exempel kan lyda som 

följande, 
 "Oleba 5 år, är förståndshandikappad. En god vän till familjen säger: "är du pappas flicka, 

Oleba? "Nej". "Är du mammas flicka då?" "Neej". "Men vems flicka är du då?" "Jag är Olebas."" 

(Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976, s 17). 

 

"För barn är det viktigt, att ord och handling stämmer. I det osynliga regelspelet blir de 

desorienterade." (Schyl-Bjurman & Strömberg-Lind, 1976, s 17). 

 

3.10 Flickor och pojkars uppmärksamhet 
Annika Månsson (2000) har i samband med sin avhandling Möten som formar studerat och 

beskrivit interaktionsmönster på förskolor mellan pedagoger och de yngsta barnen ur ett 

genusperspektiv. Avhandlingen handlar i mångt och mycket om barnens signaler till 

pedagogerna. Pedagogernas sätt att svara på barnens signaler delas upp i olika kategorier. 

Pedagogen ger barnet något, ger barnet uppmärksamhet, nekar barnet något eller ignorerar 

barnet ifråga. Månson genomförde intervjuer med pedagoger kring bland annat barn och kön 

ur ett diskursivt perspektiv. 

 

Månsson fann att pedagogerna hade olika förväntningar på flickor och pojkar allt efter deras 

egen uppfattning av det stereotypa manliga och kvinnliga. Dessa uppfattningar var såväl 
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omedvetna som medvetna och ambivalenta. Hon fann även att det inte reflekterades särskilt 

mycket kring detta i verksamheterna. De ansåg att de arbetade med barnen på ungefär 

liknande sätt och att de mer fokuserade på varje individ i sitt handlande (Månsson 2000). 

 

4. Metod 
Metodavsnittet inleds med en beskrivning av hur litteratursökandet gått till, 

tillvägagångssättet gällande förberedelser, genomförande och bearbetning av intervjuer 

beskrivs även. En beskrivning av hur intervjuerna kom att se ut och varför de ser ut på detta 

sätt presenteras, samt en motivering till val av intervjupersoner. 

4.1 Sökning av litteratur 
När jag inledde sökandet efter litteratur blev det tydligt att det fanns en stor mängd tidigare 

forskning samt relevant litteratur som kretsade kring det ämne som skulle beröras i stort. 

Betydligt svårare var det att finna litteratur som berörde det specifika som uppsatsens fokus 

ligger på, det vill säga den verbala kommunikationen i förskoleverksamheter samt pedagogers 

sätt att tala till eller med barn. En stor mängd forskning har gjorts med fokus på barns 

språkutveckling och användning gentemot varandra men det finns emellertid lite som har 

främst pedagogers användning av språket i åtanke. En stor del av den litteratur som fanns att 

tillgå var äldre. Därmed nämns nedan litteratur som är utgiven allt mellan 1970-talet till 2000-

talet. Litteraturens tyngdpunk ligger dock på 1990-talet. 

4.2 Urval 
Sammanlagt genomfördes tolv intervjuer varav sex stycken i en medelstor stad, fyra stycken i 

ett mindre samhälle samt två intervjuer på landsorten. För att berika undersökningen 

ytterligare och få spridning i materialet genomfördes tio av intervjuerna i vanliga kommunala 

förskolor och två av dem ägde rum i Montessori och Waldorfinriktade förskolor. Tre av 

intervjuobjekten arbetar i förskoleklass och resterande inom förskolan.  För att variera 

intervjuobjekten var målet att inte enbart intervjua kvinnor. På de tolv enheter som 

kontaktades fanns det dock ont om män och slutligen genomfördes en intervju med en man.  

 

Av de nio verksamheter som kontaktades angående intervjuer var fem av dem sedan tidigare 

besökta. Intervjuer genomfördes i en bekant förskoleklass samt på fyra tidigare besökta 

förskolor. Tre förskolor och en förskoleklass var vid tillfället helt främmande. Detta på grund 

av att det ej vore lämpligt att genomföra samtliga intervjuer med bekanta pedagoger då det 
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kan bidra till att sättet resultaten analyseras på präglas av tidigare erfarenheter av pedagogen i 

fråga. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
För att problematisera frågeställningarna som uppsatsen grundar sig på genomfördes 

kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten. 

 

Användning av en kvalitativ intervjumetod ökar möjligheterna att synliggöra och förstå 

intervjuobjektets åsikter, tankar och känslor (Johansson & Svedner, 2001). Den kvalitativa 

intervjun består av en dialog mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Denna metod stämmer 

väl överens med denna uppsats fokus. Förbestämda frågeområden bör användas inom den 

kvalitativa intervjun för att samtalet skall kunna utvecklades olika beroende på 

intervjuobjektets svar och tankar. Detta kallar Patel & Davidsson (2003) för en ostrukturerad 

intervju som ger intervjuobjektet maximalt utrymme att utveckla sina tankegångar. De menar 

att ja och nej frågor är strukturerade frågor och att det passar bättre att använda meningar som 

"kan du berätta om…" eller "hur känner du inför…" inom kvalitativa intervjuer.  

 

Med ovan nämnda struktur som grund utvecklades fyra frågeområden som berörde vardagligt 

tjat i förskoleverksamheten. Skillnaden mellan att tala till och med barn. Vilken 

uppmärksamhet barnen i huvudsak får under en dag. Hur pedagogerna anser att en god 

kommunikation mellan pedagoger och barn ser ut. När frågorna sedan utformades mera 

utförligt under intervjuernas gång användes Gunvor Lkken och Frode Sobstads råd om att 

inleda intervjun med lätta, allmänna bakgrundsfrågor. Frågor som berörde attityder och 

värderingar placerades i slutet av intervjun, detta för att skapa en trygghet hos 

intervjuobjektet. I kvalitativa intervjuer passar det i allmänhet att inleda med frågor som berör 

dåtid för ett sedan gå vidare med nutid och framtidsinriktade frågor (Lokken & Sobstad, 

1995). 

 

4.4 Procedur  
Under en intensiv dag kontaktades sju förskolor och två förskoleklasser via telefon angående 

kommande intervjuer. De blev informerade om syftet med intervjuerna och vad uppsatsen 

skulle komma att handla om samt vad intervjuerna skulle kretsa kring för ämne. De fick även 
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information om att intervjun beräknades ta mellan tjugo minuter och upp till en halvtimma. 

Att intervjun skulle bandas samt att de skulle få vara anonyma informerades de om vid det 

första samtalet. Två pedagoger bad om att bli uppringda vid ett nytt tillfälle så att de skulle 

kunna prata med sina arbetskamrater om passande datum med mera. Ingen tackade dock nej 

och därmed skapades inga bortfall. Intervjuerna genomfördes individuellt på pedagogernas 

arbetsplatser under arbetstid. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 
Innan bandspelaren sattes igång inleddes ett kort, sakligt men dock kamratligt samtal med 

pedagogen. Detta för att personen ifråga skulle slappna av och återigen påminnas om hur 

syftet med intervjun såg ut. När samtalet pågått en kort stund sattes bandspelaren diskret på. 

Pedagogen fick sedan förklarat för sig att det inte finns några korrekta eller felaktiga svar. 

Pedagogerna gjordes uppmärksamma på att det var efarenheter, tankar och åsikter som var det 

centrala att samtala kring. Vid intervjutillfället intygades, med Johansson & Svedner (2001) i 

åtanke, återigen individens anonymitet och dess rätt att avbryta intervjun om de så önskade.  

 

Av anonymitetsskäl nämns inte de orter som intervjuerna genomförts i vid namn. De 

pedagoger som deltagit i intervjuerna nämns vid fingrerade namn. Detta sker främst vid 

citering, i andra fall används benämningen pedagoger. 

 

4.6 Bearbetning av insamlad data 
Samtliga tolv intervjuer transkriberades strax efter intervjutillfället. Detta för att samtalen 

fortfarande skulle finnas färska i minnet så att det skulle vara möjligt att utläsa så mycket som 

möjligt av informationen som förmedlades under intervjuernas gång. Att kunna gå tillbaka 

och titta på vad som sagts öppnar upp för fler tolkningsmöjligheter och fler infallsvinklar vid 

analyseringen av dem än om intervjuaren enbart skulle ha intervjuerna i minnet eller på band. 

Johansson och Svedner (2001) menar att det är ett tydligt sätt att dela in materialet under olika 

uppfattningar som uppdagat sig från intervjupersonerna vilket anammades i bearbetningen av 

materialet. 
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5. Resultat/ Analys 
Inledningsvis följer gemensamma förhållningssätt bland pedagogerna. Efter föregående 

nämnda stycke tas individuella utmärkande åsikter upp samt de förhållningssätt som faller 

utanför de tre ämnesområden som uppenbarat sig efter analysen av intervjuerna. Dessa 

ämnesområden är: förhållningssätt gällande syn på barn- uppmärksamhet, förhållningssätt 

gällande bemötande av pojkar och flickor och slutligen förhållningsätt gällande tjat- dialog. 

 

5.1 Gemensamma förhållningssätt gällande syn på barn- uppmärksamhet 
Under intervjuerna beskrevs en övergripande positiv syn på barnen de arbetade med. Alla 

pedagoger ansåg det vara viktigt att visa detta tydligt för barnen i det dagliga bemötandet även 

om barnen inte gjort något särskilt eller ens uppträtt på ett gemytligt vis. Kroppskontakt samt 

beröring var en gemensam nämnare i de flesta intervjuer.  

 
”Ja, vi försöker ganska mycket att se dom just när det inte är sånna där tillfällen, när dom inte 

frågar eller inte pratar, jag brukar se till att jag har ehh småbusat, knuffat till lite eller kittlat 

sådär, en kram eller nånting som barnen tycker om.” (Bodil) 

 

Pedagogerna menade att det var viktigt att lyfta fram alla barn i verksamheten på ett positivt 

sätt för att stärka deras självkänsla. Att få barnen att känna sig synliga genom att kommentera 

något de gjort eller sagt var även vanligt. Om självkänslan och en trygghet fanns hos barnen 

ansåg pedagogerna att de hade givit barnen goda förutsättningar för att kunna samt våga 

uttrycka sina åsikter och känslor i kommunikation med kamrater och vuxna. Detta 

förhållningssätt går hand i hand med vad Orlenius (2004)  benämner som värdegrund.  

 

Tid lyftes fram som något det råder avsaknad på samt något som är oerhört värdefullt för att 

kunna se och möta alla barn utefter deras egna förutsättningar. Meningar som innefattade ”jag 

hinner inte” och ”jag har inte tid” var outsägligt frekventa i intervjumaterialet.  Endast ett fåtal 

pedagoger vände på myntet och hävdade att det är möjligt att ta sig tid.  

 

Det nämndes vid ett flertal tillfällen att alla barn behöver bli bemötta och uppmärksammade 

på olika vis beroende på vem de är. Som Tannen (1991) samt Adelswärd, (1992) skriver så 

har alla människor olika ramar för på vilket sätt de talar. De använder olika sorts intonation 

samt samtalstempo och behöver därför bli bemötta med olika varianter av dessa. Detta för att 
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få barnet att känna sig bekvämt och bekant med sättet som kommunikationen utspelar sig på. 

Ett flertal pedagoger menade att pedagoger snabbt lär sig vilka variationer de bör använda i 

samtal med olika barn. 

 

Uppsatsen var menad att beröra den verbala kommunikationen från pedagogers sida. Under 

intervjuerna har det dock kommit fram att samtliga pedagoger använder lika mycket beröring 

som verbal kommunikation i den uppmärksamhet de ger till barnen. En stor del av 

pedagogerna höll beröring högt och varmt om hjärtat. De menade att alla behöver beröring 

och att detta är ett oerhört bra vis att använda sig av när de vill visa sin uppskattning mot 

någon. Intressant i sammanhanget är att Tannen (1991) menar att beröring är något som kan 

användas som maktbruk gentemot de personer som någon anser sig stå över. Många vuxna 

minns säkerligen hur påfrestande det var att vara ett litet barn som mostrar och främlingar 

ville klappa på och nypa i kinderna. Detta var det dock ingen pedagog som påpekade. 

 

5.2 Gemensamma förhållningssätt gällande bemötandet av pojkar och flickor 
Vid samtliga intervjuer påpekade pedagogerna faktumet att pojkar oftast är livligare, mer 

högljudda, bråkigare och tar mer plats än flickor. Flickorna ansågs oftast vara lugna, tysta, 

och att de fungerar som ”hjälpfröknar”. Pedagogerna ansåg det vara viktigt att tänka på detta i 

sitt bemötande och att inte låta pojkarna ta för mycket plats. De insåg alla att detta är väldigt 

svårt eftersom en person som hörs och syns automatiskt får uppmärksamhet då den 

exempelvis blir ombedd att vara tyst. En annan situation som beskrevs var att pedagogen låter 

ett barn prata före alla andra för att det sedan skall bli lugn och ro i gruppen. Endast en 

pedagog ansåg dock att detta ”faktum” var rådande på sin egen arbetsplats. Ett flertal personer 

ansåg det vara av vikt att bemöta alla barn som barn och inte som pojkar eller flickor. Dessa 

pedagoger menade att en pojke inte alltid behöver vara en "pojk- pojke" och tvärtom. Med 

detta menade hon att pojkar och flickor inte nödvändigtvis tycker om att leka eller göra 

typiska flick eller pojk saker. På grund av detta ansåg de det vara av stor vikt att se bortom 

barnets kön för att istället se till barnets behov som individ. En stor och märklig förnekelse 

blev tidigt synlig i intervjumaterialet. Detta påminner till stor del om det Månsson (2000) 

skrev i sin avhandling. Även på de verksamheter hon undersökt ansåg pedagogerna att de inte 

behandlade pojkar och flickor olika utan att de utgick från varje individ. Hon fann dock att 

detta inte alltid var fallet. De intervjuer som genomförts i samband med denna uppsats visar 

på liknande resultat. 
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Pedagogerna ansåg att de främst uppmärksammade alla barn på liknande vis, oberoende av 

kön. Barnen fick uppmärksamhet genom att pedagogerna småpratar om vad barnen gör/ har 

gjort eller ska göra i dåtid, nutid eller framtid. Barnen fick även ofta uppmärksamhet genom 

att pedagogerna på olika vis bekräftar att de blir sedda och är uppskattade i verksamheten. Att 

fånga ögonblicket när det kommer i små doser under dagen uppfattades som viktigt. 

 

5.3 Gemensamma förhållningssätt gällande tjat- dialog 
Samtliga ansåg att tillsägelser samt uppmaningar hörde ihop med fenomenet att tala till barn. 

De klassade detta som tjat och tydliggjorde även att det ofta blev tjatigt i stressade situationer. 

De stressade situationerna beskrevs i huvudsak som övergångar från en aktivitet till en annan, 

påklädning och förberedelse inför utevistelse var den övergången som främst berördes. Att 

tjata i dessa situationer uppfattades dock som meningslöst då pedagogerna omöjligt kunde ha 

barnens odelade uppmärksamhet, likväl var det just i de situationerna där tjatet var mest 

intensivt förekommande. 

 
 ”Ja, det kan va en sån situation som var alldeles nyss då att man ska gå ut då, ehh 19 barn, och 

man vill ha dom lite samlat i ett trångt utrymme där vi har våra kläder och barnen har ju inte då 

din odelade uppmärksamhet hela tiden utan du kan ägna dig åt några barn som behöver hjälp för 

tillfället, de andra kan ju bli lite såhär och blaja ut och såhär va, det kan va lite gruff i hörnen och 

man försöker ’sluta nu då ’ eller så”, (Lina). 

 

 De var eniga om att det inte är någon mening att ge barn uppmaningar om de inte kunde tala 

med dem på grund av stora barngrupper eller odelad uppmärksamhet. För att få barnen att 

följa givna instruktioner eller för att uppnå önskat beteende menade de att det krävs 

ögonkontakt, närhet och samförstånd. 

 

Det beskrivs alltså att tjat uppkommer i stressade situationer. I dessa stunder önskade 

pedagogerna att barnen skulle göra något för att komma vidare till nästa moment. Detta 

påminner i mångt och mycket om det nuinriktade klimatet som Ekholm & Hedin (1993) fann i 

sina daghemsundersökningar. Alla dessa uppmaningar som upprepades och ledde till tjat i 

dessa situationer uppkom på grund av en önskan från pedagogernas sida att ta kontrollen just 

då. Inom det nuinriktade klimatet arbetade pedagogerna även främst för att ha kontroll i nuet. 

Detta ledde enligt Ekholm & Hedin (1993) inte till någon djupare försåelse eller något 
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samspel mellan pedagoger och barn. De intervjuade pedagogerna var medvetna om detta då 

de nämnde att det inte är det optimala sättet att bemöta barnen på. De ansåg det istället vara av 

vikt att ha närhet samt samförstånd med barnen. Detta kallas av Ekholm & Hedin (1993) för 

ett framtidsinriktat klimat. Det pedagogerna förmedlade var alltså att de skulle önska att de 

arbetade i linje med ett framtidsinriktat klimat. Situationer som främst beskrevs påminde dock 

om det nuinriktade klimatet där fokus låg på att lösa problemen i stunden med hjälp av främst 

uppmaningar och tillsägelser (Ekholm & Hedin 1993). 

 

 

Gemensamt hade pedagogerna även att de var rädda för att skapa ett så kallat 

”syndabockssyndrom” hos barnen genom att ofta upprepa ett visst barns namn i negativa 

situationer. Att tjata på ett visst barn bidrar ofta enligt pedagogerna till en negativ självbild 

hos barnet och även till att barnet får en negativ situation i barngruppen. I en sådan situation 

är det enkelt att barnen övertar pedagogens tjat och skyller saker som händer på en i tillfället 

oskyldig person. 

 

För att undvika tjat ansågs det vara av betydelse att i situationer, som ofta blev tjatiga förklara 

varför vissa saker skulle genomföras. Pedagogerna ansåg att de själva var tvungna att föregå 

med gott exempel och inte visa med vad Tannen (1991) beskriver som  metabudskap att 

exempelvis städning är ”pest och pina”. Istället menade pedagogerna att de situationer som 

fungerar som en magnet för tjat bör göras lika lustfyllda som andra inslag i verksamheten.   

 
”Det gäller att tänka på ett annat sätt, att göra en metod där man gör till exempel genom lek, 

försöker å få det till eller att man genom ett mera, ett mer samtal, att man har en dialog med 

barnen, så skulle jag vilja säga va, jamen ’du vet vi måste ju städa undan det här nu så att vi kan 

göra det där eller om vi fixar undan det här blir det mycket trevligare för dig när du vill bygga 

vidare’ för då kan dom ta till sej det va,” (Moa). 
 

”Det är mycket gesten när jag torkar bordet och barnen ser på, då är det liksom inte det här 

hetsiga utan det är det här värdiga att det blir faktiskt fint när jag torkar bordet.” (My). 

 

Dialoger beskrevs av pedagogerna främst som ett samspel, människomöten, utbyte av tankar 

och att båda parter skulle vara lika värdefulla i samtalet. För att kunna föra givande dialoger 

inom verksamheten ansågs det vara av grundläggande betydelse att barnen fick chans att 

utveckla en lyhördhet och sin empati för andra människor genom att lyssna och berätta vid 
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samling och liknande. Detta förhållningssätt kan tydligt kopplas till dialogpedagogikens 

kärna. Där ses den vuxne och barnet som jämnlikar i samtalet precis som här (Schyl- Bjurman 

& Strömberg- Lind, 1976). 

 

Vidare uppfattades att föra dialog med barn som att tala med dem. 

 

En givande kommunikation uppfattades inte nödvändigtvis som något oerhört djupt och 

seriöst. Att känna att barnet och den vuxne är på samma nivå och förstår varandra gällande 

något räcker enligt ett flertal pedagoger långt. Barnen får enligt pedagogerna alltså till stor del 

samma sorts uppmärksamhet varje dag. De blir uppskattade för vilka de är. De får även 

dagligen chans att under kortare stunder samtala med en vuxen. 

 

Att öva barnen i språklig medvetenhet var ett sätt som nämndes för att ge barnen goda 

möjligheter till att kunna uttrycka sig. De arbetade av den orsaken med att utveckla språket 

genom bland annat samtal, berättande, läsning, rim och ramsor. De menade på samma sätt 

som Freire att det krävs ord på saker för att kunna uttrycka sig inför andra eller för att påverka 

sin situation. För att barn skall våga ta plats och berätta om sina åsikter samt känslor ansåg 

pedagogerna att det var oerhört viktigt att stärka varje individs självkänsla. Detta gjorde de 

bland annat genom att låta alla tala vid samlingar och liknande. Även de tysta barnen fick 

frågor och tid att tänka samt svara. Det sades även att det är viktigt att tänka på att alla barn 

inte kan eller vill uttrycka sig inför en stor grupp. På grund av detta jobbade ett flertal 

pedagoger med talutrymme för barnen i mindre grupper såväl som i stora samt på tu man 

hand. 

 

 

5.4 Sammanfattning av gemensamma förhållningssätt 
 
Det ansågs vara betydelsefullt: 

 
• Att ge barnen trygghet i sig själva och i barngruppen. 

• Att få barnen att känna sig synliga genom uppmuntran i ord och beröring samt 

kroppsspråk. 

• Att göra mindre uppskattade saker i verksamheten lustfyllda. 
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• Att förklara sådant som måste genomföras för barnen samt att tänka på hur pedagogen 

själv förhåller sig till alla aktiviteter. 

• Att tala med och inte till barn. Att därmed föra en dialog som består av ett givande 

och ett tagande. 

• Att inte tjata i hög utsträckning då detta inte ger någon positiv effekt. 

• Att inte ge uppmaningar eller förmaningar då pedagogen inte har barnets 

uppmärksamhet, då detta förmodligen leder till upprepning och i värsta fall tjat. 

• Att ge barnen tid att klara av saker själva. 

• Att ta sig tid att lyssna till barnen. 

• Att bemöta barn som barn och inte som pojkar eller flickor. 

• Att ge barnen tillfälle att öva sig i att berätta inför andra samt att lyssna på varandra. 

• Att arbeta med språklig medvetenhet. 

 

Garne (1992) beskriver hur obalans i samtal kan uppstå på grund av olika maktpositioner men 

i ovan tidigare nämnda fall uspelade sig inga assymetriska samtal som obalansen kallas enligt 

henne. Ingen interaktiv dominans som enligt Adelswärd (1992) är vanlig mellan pedagog och 

barn användes heller i de samtal som beskrevs av intervjupersonerna. Pedagogerna utgick 

istället från sig själva och förväntade sig inte att barnen skulle göra eller säga något de själva 

inte skulle klara av. De använde sig heller inte av någon strategisk dominans eftersom de 

anpassade samtalsämnena efter barnens intresse och behov (Adelswärd 1992). Med detta som 

bakgrund är det enkelt att konstatera att pedagogerna ej utövade någon form av maktbruk mot 

barnen i dessa situationer. Det ansågs vara av största vikt att lyssna färdigt på vad barnet säger 

utan att avbryta eller lägga in sina egna tolkningar. Även här pratar pedagogerna om en god 

balansprincip samt att undvika överlappande tal och avbrott (Tannen, 1991). 

 

 

5.5 Individuella- avvikande förhållningssätt 

5.5.1 Skillnader mellan förskola- förskoleklass 
 

Något som blev tydligt var den stora skillnaden som rådde mellan de pedagogers 

förhållningssätt som arbetade inom förskolan i jämförelse med dem som tjänstgjorde i 

förskoleklass. Pedagoger inom skolans verksamhet uttryckte i mycket högre grad ett missnöje 

över den mängd tid de känner att de har till sitt förfogande under en dag med barnen. 

21 
 



Pedagoger verksamma i förskolan uttryckte även att tiden var ett stressmoment eftersom den 

sällan räcker till på ett tillfredsställande sätt. Situationen i förskoleklasserna var som sagt dock 

ännu värre. Där var dagen uppdelad i korta intervaller med olika pass. Under passen var vissa 

saker tvungna att avklaras, till skillnad mot förskoleverksamheten där pedagogerna ofta kan 

vara lite mer flexibla med hur de lägger upp dagen.  

 

På grund av den uppdelade tiden som råder i förskoleklasserna ansåg pedagogerna att de 

tjatade i stor mängd under dagens lopp. De fann ej att tjatet förekom främst i vissa situationer 

som pedagogerna i förskolan ansett. De menade istället att det kändes som att de tjatade hela 

dagarna. Främst om saker som de visste att barnen är medvetna om. 

 
”Ja, jag känner mig tjatig när jag hela tiden tjatar om allting som dom redan vet, typ idag när 

ingen har regnkläder fast det är alldeles vått ute.” (”Stina”) 

 

5.5.2 Tjat 
Någon pedagog menade att tjat bestod av en tillsägelse utan konsekvens. Detta verkade 

samtliga beröra på ett sätt eller ett annat trots att de inte kunde sätta fingret på det. Detta är 

precis vad Webster-Stratton (2004) även menar. Ett sätt att förebygga tjat var enligt en 

pedagog att använda sig av få samt icke förhandlingsbara regler. Reglerna skulle vara tydliga 

och pedagogen menade att det var av största vikt att det tydliggjorts för barnen varför reglerna 

existerade. Om barnen är medvetna om anledningen, exempelvis att något är farligt, så 

menade pedagogen att barnen accepterar detta och följer regeln utan ifrågasättande. Utan 

ifrågasättande och uppror krävs heller inget tjat enligt pedagogen. Ytterligare ett sätt att 

undvika tjat framkom då en pedagog berättade om en pojke som hade väldiga problem med 

att sitta still och lyssna. Pojken ifråga och pedagogen hade gemensamt bestämt ett antal 

tecken och signaler som pedagogen skulle använda för att påminna pojken när hans beteende 

blev oacceptabelt. Detta fungerade enligt pedagogen väl. Det bidrog till att pojken slapp få så 

många tillsägelser som han fått tidigare. De andra barnen upplevde heller inte längre pojken 

som ett "bråkbarn" på samma sätt som de gjort tidigare. 

 

Ett exempel på två totalt olika förhållningssätt är tankarna från två pedagoger kring tjat. En av 

pedagogerna var av den åsikten att barn oftast inte förstår då den vuxne säger något till barnet 

första gången. Det är därför nödvändigt att upprepa och därmed tjata för att barnet skall göra 

som pedagogen vill eller ber om. Den andre pedagogen menade istället att barn i unga åldrar 
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besitter en otrolig efterhärmningsförmåga som driver dem framåt i lärandet. Pedagogen ifråga 

tjatade sällan utan visade själv istället barnen hur saker skulle göras. Hon menade då att de 

flesta barn tog efter hennes beteende utan något som helst tjat eller ens, vid vissa tillfällen, 

muntlig kommunikation. 

 

Detta kan tolkas som att den senare nämnda pedagogen i likhet med Alderson (2002) såg 

barnet som kompetent. Kompetent att förstå, genom att ta efter en förebild. Kompetent att 

tänka själv till skillnad från den första pedagogen i sammanhanget som ansåg att barn inte kan 

och förstår bättre än att vuxna måste tjata för att nå fram till dem. 

 

5.5.3 Manlig pedagogs tankar 
Den manliga pedagogens åsikter och tankar skilde sig en hel del från kvinnornas. Han beskrev 

sin situation som oerhört krävande i verksamheten. Samtliga barn valde nämligen, enligt 

honom, att vända sig till honom i alla situationer. Han upplevde dagarna som långa och 

väldigt stressfyllda. Ett dåligt samvete fanns i hans medvetande varje dag när han kommit 

hem från jobbet till skillnad från de intervjuade kvinnorna som samtliga kände att de kunnat 

se och bekräftat alla barn i barngruppen. Han kände att han hade så mycket barn runtomkring 

sig hela dagarna att han ibland inte lyckades bemöta dem på det individuella sätt han skulle 

vilja. Samtidigt som han ofta hade dåligt samvete för barnens skull hade han även 

samvetskval för sina arbetskollegors räkning. Han oroade sig för att de skulle känna sig 

utanför och att de fick sämre kontakt med barnen än vad han själv fick. 

 

Han menade även att det var viktigt att ge barn valmöjligheter och att aldrig tvinga barnen till 

något som inte passar dem i situationen. Om ett barn på hans avdelning har svårt att sitta still 

och lyssna är barnet medvetet om att det får gå ifrån samlingen en stund. Barnet har tillåtelse 

att gå och lägga sig och vila eller springa en stund i rörelserummet för att göra av med energi. 

En kvinnlig pedagog var av den motsatta åsikten att det är oerhört viktigt att lära barn att de 

inte kan få välja i vilka situationer de skall göra som andra och ej.  

 

5.5.4 Förutsättningar för barn till uttryck 
Vilka förutsättningar som ska ges till barnen för att de ska kunna samt våga uttrycka sig, fanns 

det helt olika åsikter om inom de olika verksamheterna. En pedagog menade att det var viktigt 

att inte låta barnen komma undan med halvfärdiga meningar. Pedagogen ställde frågor och 
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bad barnen utveckla sig tills det blev en komplett eller korrekt mening. En annan pedagog 

menade istället att det var viktigt att tolka och hjälpa barnet på traven genom att exempelvis 

säga "jag ser att du vill ta på dig jackan, vill du ha hjälp?" I det senare exemplet ges inte 

mycket utrymme för barnet att använda sig av sitt språk medan barnet i det första exemplet 

för större utrymme. Bägge pedagogerna menar emellertid väl men förutsättningarna som ges 

blir uppenbart olika. 

 

En stor del av de intervjuade trodde starkt på att ge barnen en god självkänsla och att 

uppmärksamma dem för sin person och inte för vad de gjorde. Detta var den inställning som 

blev väldigt tydlig. På grund av detta utmärkte sig en speciell pedagog avsevärt när hon tog 

upp att barn idag ofta är väldigt duktiga på att se sig själva som kompetenta och att hålla sig 

själva högt. Hon menade att vi ibland skapar en aning för mycket egotänkande hos barnen. 

Andemeningen med det hon ville säga var att förskolan behöver fungera som en plats som 

balanserar jagkänslan hos barnet med respekt för andra. Att barnen idag har svårt för att 

lyssna och för att ta ett steg tillbaka för andra var för pedagogen ett faktum.  

 

En pedagog lyfte fram vikten av att pedagogerna hjälpte barnen med att kommunicera med 

andra barn. Ett passande tillfälle var enligt henne konfliktsituationer. Istället för att be barnen 

säga förlåt till varandra ber hon dem att "göra förlåt". Båda barnen får berätta hur de upplevt 

situationen och de förväntas även lyssna till varandra under tystnad. Efter detta gör de båda 

det som önskas av dem för att göra situationen bättre. Det kan vara allt från att hämta ett glas 

vatten till den andre till att lova att aldrig göra om samma sak igen. 

 

5.5.5 Pojkar och flickors uppmärksamhet 
En pedagog nämnde att hon ansåg att vuxna ofta uppmuntrar pojkar till rörliga lekar och bus, 

för att sedan när pojkarna leker högljutt och tar plats bli inkonsekventa, försök till att dämpa 

de lekande barnen tillämpas då ofta. Hon menade att vuxna har en förutfattad åsikt om att 

främst pojkar behöver få brottas, leka krig och utöva andra stereotypiskt manliga lekar. Detta 

uppmuntras på ett omedvetet plan. När lekarna sedan utspelas orkar de vuxna trots sin 

uppmuntran inte med den röriga stämning som uppstår. 
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6. Diskussion 
Att problematisera pedagogers syn på flickor och pojkars uppmärksamhet och eventuella 

olikheter var en svårknäckt nöt. Det framkom tydligt att ingen missat den ständigt pågående 

genusdebatten och att de alla fått sin del av information gällande detta. En del var fientligt 

inställda mot diskussionen kring genusperspektiv överlag. De flesta ”visste” att pojkar får mer 

uppmärksamhet än flickor, samtidigt trodde de inte, eller ville de inte tro att det förhöll sig så 

just på deras avdelning. Att detta resultat blivit synligt visar hur svårt detta ämnesområde 

verkligen är att såväl tala om som att bemöta. 

 

En tydlig inställning till hur viktigt det är att få varje barn oavsett kön att känna sig värdefullt 

visade sig återkommande i intervjumaterialet. Detta kan ses som ett kvitto på att 

värdegrunden samt styrdokumenten som förskolan ska sträva efter att uppnå i högsta grad är 

levande inom dessa verksamheter. Det var dock ingen av pedagogerna som nämnde 

värdegrunden eller ens läroplanen för förskolan vilket kan tyckas vara underligt. Dessa borde 

vara dokument som samtliga pedagoger bör understryka att de verkligen använder sig av och 

anpassar sin ”undervisning” efter. 

 

Något som är fascinerande är hur människor inom samma yrke kan besitta så totalt olika 

förhållningssätt gällande synen på vilka svårigheter och möjligheter som finns. Att tiden är 

väldigt knapp inom verksamheterna var ett allmänt erkänt faktum bland pedagogerna. Vissa 

ansåg att det är möjligt att ta sig tid genom omprioriteringar. Andra var av den åsikten att det 

var omöjligt att kunna möta samt ge alla barn de bästa förutsättningarna för att kunna 

utvecklas till goda kommunicerande invidier. Detta på grund av de rådande omständigheterna 

med personalbrist samt stora barngrupper. Den positiva inställningen som de pedagoger som 

såg möjligheter före svårigheter hade, var inspirerande att få ta del av. Chansen att lyckas 

möta alla barn på deras nivå känns mycket större med detta förhållningssätt. 

 

Att vuxna ofta ställer frågor till barn och sedan stänger av öronen när svaret kommer, nämnde 

ett flertal pedagoger. De ansåg även att vi sällan lyssnar på vad barn verkligen säger. Ofta 

svarar vi på barns kommentarer med korta ord som "vad fint", "oj då" eller "jaha". Tannen 

(1991) beskriver att människor använder dessa små ord i samtal för att stötta och uppmuntra 
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talaren. Förmodligen är det just detta som pedagoger ofta gör i samtal med barn men det 

bidrar tyvärr till att barnens budskap inte når fram. Den vuxne ger knappast signaler om att 

det barnet förmedlar är intressant. Snarare att det är oviktigt eller ointressant. Det är 

anmärkningsvärt att dessa pedagoger ibland agerar på detta sätt trots att de anser att det inte är 

ett eftersträvansvärt sätt att vara. 

 

Dessa tankar kring att ge barnen olika förutsättningar för att uttrycka sig genom språklig 

medvetenhet samt i olika stora grupper visar att pedagogerna ser sig själva som en slags 

vägledare inom detta fält. De ansåg att vuxna inte ska bestämma över barnen eller lägga ord i 

munnen på dem. Snarare hjälpa dem att utveckla sitt egna tal och sitt eget uttryck. Att 

Alderson (2002) pekar på vikten av detta har redan tagits upp i uppsatsen men det kan vara av 

intresse att nämna att de intervjuade tagit upp identiska tankar och med detta verkligen lyft 

fram tron på det kompetenta barnet. 

 

 

7. Fortsatt forskning 
De flesta pedagogerna hade en tydlig uppfattning om hur de bör eller hur de vill bemöta barn 

för att skapa de bästa förutsättningarna för givande kommunikation, likväl var det många som 

i intervjumaterialet gav intrycket av att de inte riktigt lyckades. Detta öppnar upp för 

spännande spekulationer kring varför det blir på detta sätt. Något som vore av största vikt för 

att lösa denna gåta skulle vara att observera pedagogerna i interaktion med barnen de talat om 

i intervjuerna. Att så många lyfte beröring som något viktigt var intressant och har sått ett frö 

av intresse om att studera den vardagliga beröringen mellan pedagog och barn för att se hur 

denna påverkar kommunikationen. 

 

8. Slutord 
Denna studies utveckling har varit en gropig resa. När den påbörjades var jag i slutskedet av 

min utbildning till förskollärare. I avslutande skrivande stund jobbar jag heltid på en förskola 

och ställs dagligen inför den problematik som lyfts i uppsatsen. Resultatet och tankarna kring 

hur viktigt det är att bekräfta varje barn dagligen för att bygga en positiv grund som främjar 

kommunikation finns ständigt med mig och jag vill tro att jag utvecklats till en mer tänkande 

pedagog i verksamheten. Jag jobbar nu främst med barn från 1 till 3 år och detta ställer höga 
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krav på mig när det gäller mitt bemötande i kommunikationsavseende. På deras åldersnivå 

handlar det till mycket stor del om att ta till vara på barnens impulser och att vara lyhörd efter 

deras känslor och önskemål. Tjat förekommer dock i arbetet med dessa åldrar såväl som med 

äldre barn, de skiljer sig dock åt en hel del. På grund av detta har en tanke om att det vore 

spännande att undersöka skillnaderna mellan detta fenomen i olika åldersgrupper fötts hos 

mig. På det sättet skulle jag kunna förkovra mig och bli lite mera ”expert” inom det område 

jag befinner mig inom, allt för att ge de barn jag möter varje dag de bästa förutsättningarna till 

att bli väl fungerande kommunicerande individer. 
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