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 Abstrakt 
I denna studie presenteras vad pedagoger i förskolan uppfattar vara ett 

utmanande beteende i en samlingssituation, vilka metoder som används för att 

göra barnen delaktiga i samlingen och vilka strategier pedagogerna använder 

för att möta utmanande beteenden. Vi har gjort sex kvalitativa intervjuer för att 

ta reda på pedagogers uppfattningar kring detta problemområde. De 

teoretiska utgångspunkterna i studien är det sociokulturella perspektivet med 

kommunikation och samspel i fokus och det kommunikativa relationsinriktade 

perspektivet med fokus på didaktiska val för att stimulera barns styrkor och 

förmågor. Resultatet från intervjuerna har vi delat in i tre rubriker som är 

utformade efter vårt syfte och frågeställningar. Resultatet visar att det 

pedagogerna uppfattade som ett utmanande beteende är de barn som inte kan 

sitta still, pratar rakt ut och barn som är tystlåtna. Det framkom att barnen inte 

är delaktiga i hur samlingen utformas. Det kom också fram att pedagogerna 

använder sig av olika strategier, som till exempel att styra hur barnen sitter, för 

att undvika ett utmanande beteende i en samlingssituation. 

 

Nyckelord: förskola, pedagog, utmanande beteende, samling, delaktighet, 

strategier. 
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 Inledning  
Under vår verksamhetsförlagda utbildning i förskollärarutbildningen och när 

vi arbetat i olika förskolor har vi upplevt att samlingen har en central roll i 

förskolans dagliga verksamhet. Samling är enligt Rubinstein Reich (1993) en 

grupp med barn och vuxna som samlas i en cirkel där en vuxen leder 

aktiviteter. Samlingen är regelbundet återkommande och hålls på en bestämd 

tid och plats. Samlingen omfattar traditioner, regler, rutiner och normer. Vår 

erfarenhet är att alla barn inte klarar av att leva upp till de här förväntningarna 

utifrån sina olikheter. Barns beteende kan se olika ut beroende på social och 

fysisk omgivning. Vi har ofta hört pedagoger tala om jobbiga barn eller 

grupper, vilket även Olofsson (2010) påpekar när hon skriver om pedagoger 

som avsäger sitt ansvar vid misslyckade samlingssituationer och hävdar att 

problemet är den stökiga barngruppen. Problemet läggs på den enskilda 

individen. Olikheter ska ses som en tillgång och inte ett hinder. Pedagogen har 

ett stort ansvar att se barns individuella behov och medverka till alla barn blir 

involverade i samlingssituationen. Vi upplever att barnen inte är delaktiga i 

planeringen av samlingens innehåll utan det är pedagogen som styr och sätter 

upp regler. Detta kan resultera i att barnen protesterar med ett utmanande 

beteende som kan visas med tysthet eller stökighet. 

 

Olofsson (2010) skriver att det inte står skrivet i läroplanen att barnen ska sitta 

passivt på en stol och ta emot kunskap. Det är barnen som själva ska vara 

aktiva deltagare i sin egen kunskapsutveckling. Trots detta tycks samlingen 

vara en aktivitet som styrs av pedagogerna. Ekström (2007) påpekar att 

läroplanens intentioner inte framkommer gällande lärprocesser och barns 

inflytande i en samlingssituation. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

står det skrivet att:  

 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och 

sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för 

förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, 

behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att 

skapa mångfald i lärandet. (s. 9) 
 

I denna studie vill vi ta reda på hur utmanande beteenden uppfattas av 

pedagogerna i en samlingssituation och hur pedagogerna bemöter dessa 

beteenden. 
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Begreppsförklaring 

Vi kommer att använda oss av olika begrepp i vår studie som vi förklarar här 

nedan. 

 

Samling är att komma tillsammans i grupp ofta för att diskutera eller förbereda 

något. I vår studie utgår vi från samlingssituationen som ett arragerat möte där 

till exempel ett temaarbete presenteras eller namnupprop mellan pedagog och 

barn. 

 

När vi skriver pedagog menar vi ett samlingsnamn på förskollärare, barnskötare 

eller annan person som arbetar i barngrupp. 

 

När vi skriver förskola menar vi den verksamhet som drivs för barn mellan 1-5 

år utan specifik inriktning eller filosofi. 

 

Med utmanande barn menar vi barn som stör, undviker eller har bristande 

motivation i samlingssituationen. 
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 Bakgrund 
Under rubriken samling i förskolan inleder vi med en kort historisk bakgrund, 

pedagogens roll och kommunikation. Sedan går vi in på att möta utmanande 

beteenden i samlingssituationen och sedan berör vi området delaktighet.  

 

Samlingen i förskolan 

Enligt Rubinstein Reich (1993), finns ursprunget till samling att finna i 

Friedrich Fröbels (1782-1852) pedagogik. Fröbel hade en religiös 

grundinställning och menade att individen och omvälden var nära 

sammanlänkade där fokus låg på naturen och människans samspelsprocess. 

Det finns belägg som visar att barnen i Fröbels kindergarten samlades i en 

cirkel som var en symbol för gemenskap och samhörighet. Samlingen innehöll 

ofta sånglekar, rörelselekar, samtal om natur och årstider. Samlingens tradition 

har varit att uppfostra barn att vara snälla, artiga och lydiga och inte avbryta 

en vuxen som talar. I dagens svenska förskola har samlingen alltid haft en 

självklar position där barns inflytande, delaktighet och att utgå från barns 

intresse skall vara i fokus.   Tidigare forskning visar att dagens samlingar har 

samma mönster och innehåll som 1940- talets samlingar menar Rubinstein 

Reich (1993), återkommande moment tycks vara att kontrollera närvaro, ta 

reda på vilket datum det är, vem som har namnsdag, vilken årstid det är samt 

samtal om vad barnen gjort till exempel i helgen och inslag av ramsor och 

sånger. I Rubinstein Reich (1993) studie visar resultatet att samlingen har tre 

funktioner. Den första är samlingen ger struktur och ordning och ett avbrott i 

vardagen. Den andra är att legitimera yrkesrollen genom att visa tydligt att 

man gör något när man leder en samling. Den tredje innebär att få vara 

delaktig tillsammans med andra och få en känsla av samhörighet och att få 

bekräftelse. 

 

Det förefaller som om den pedagogiska samlingen i de flesta fall är styrd av 

pedagogen som i förväg har gjort upp en planering och barnen sitter som 

passiva åhörare. När det är dags för samling avbryts andra aktiviteter. 

Simeonsdotter Svensson (2009) påtalar att pedagogen har en viktig roll i 

samlingssituationen eftersom de har möjlighet att påverka arbetssätt, innehåll 

och form. Den pedagogiska utmaningen är att väcka barns intresse och göra 

innehållet synligt. Det är viktigt att kunna inta ett barnperspektiv vilket 

innebär att utgå från barns tankar, erfarenheter och upplevelser som skall tas i 

beaktning. Verksamheten ska utgå från barns styrkor och inte brister. 

Svårigheterna ligger i att kunna mötas mellan barns och vuxnas världar. 

Rubinstein Reich (1993) skriver också om olika dilemman som uppstår i en 

samlingssituation. Författaren nämner barnets rätt till individuell 

uppmärksamhet som ställs mot att barnet skall tränas att ingå i en grupp, att 

kunna visa individuell hänsyn kontra att det finns fler barn i gruppen som har 

samma behov och att kunna utgå från barnens intressen kontra pedagogens 



  

 

4 

 

uppgift att leda och utöva sin yrkesroll. Williams och Pramling Samuelsson 

(2000) talar även om att pedagogens förhållningssätt är av betydelse för 

utvecklingen av barns samarbete detta för att öka barns förståelse och kunskap 

om individers olikheter. Flem, Moen och Gudmundsdottir (2004) menar att det 

är viktigt att pedagogen har en bra relation med barnen för att kunna stötta 

dem i deras utveckling. Barn som har problem med socialisation och samspel 

med andra måste få utveckla sina styrkor för att bygga upp självförtroendet. 

 

De vuxna har förväntningar på barnet vid en samlingssituation. Det är viktigt 

att utgå från barns förmågor så att inte kraven blir för höga (Kadesjö, 2007; 

Rubinstein Reich, 1993). Zaghlawan och Ostosky (2010) anser att kompetenta 

och självsäkra pedagoger kan förebygga utmanande beteende under 

samlingen genom att ha tydliga förväntningar och utgå från barns intresse för 

att skapa en givande samling.  

 

Att möta utmanande beteenden 

Emerson och Einfeld (2011) väljer att definiera begreppet utmanande beteende 

som något som orsakar problem för den enskilde individen och omgivningen 

beroende på sin karaktär, intensitet och varaktighet. Greene (2003) beskriver 

utmanande beteende som något som kan visas genom oflexibla och frustrerade 

barn vilket kan resultera i vredesutbrott, olydnad, impulsivitet samt instabilt 

humör. Dessa barn kräver mycket uppmärksamhet. Pramling Samuelsson, 

Sommer och Hundeiede (2011) påpekar att ett barns handlande bedöms av en 

vuxen och dess normer vilka kan tolkas främmande för barnet. Om ett barn 

avviker från standardiserade normerna kan det uppfattas som det är något fel 

på barnet. Nordin-Hultman (2004) talar om ”mikromakt” i samlingssituationen 

som utövas av pedagogerna, vilket kan innebära att barnen har bestämda 

sittplatser för att undvika stökighet. Det här ställer höga krav på barnens 

anpassning och foglighet. Markström (2005) talar om att det finns en spänning 

mellan barn som initiativtagande aktörer som tänjer på regler och gränser och 

barn som ska anpassa sig till kollektiva bestämmelser, regler och normer. Barn 

gör inte alltid som de ska. De följer inte alltid regler och normer. De kan 

reagera med att bli högljudda och bråkiga. Dolk (2013) använder begreppet 

”bångstyriga barn” vilket författaren avser vara barn som vägrar, hörs, syns 

eller reagerar med tystnad och är svåra att styra. Dessa beteenden kan vara ett 

slags vardagsmotstånd och den enda möjliga varianten av motstånd för många 

individer och grupper. Författaren talar om de tysta och blyga barnen som till 

exempel säger ”nej, jag vill inte vara med” stärker man inte alltid genom att 

tvinga dem vara med utan ett nej kan vara modigt. Dessa beteenden kan leda 

till konflikter mellan vuxna och barn, vilket de vuxna försöker undvika. Alla 

konflikter är inte ett problem. De är en del av en demokratisk kommunikation 

där det sker en sorts förhandling. Protester kan vara till hjälp för att utveckla 

verksamheten, vilket studiens resultat visade.  

 
Barnens bångstyriga handlingar tycks därmed inte uppstå ur ett behov av en 

utbildning i en demokrati – utan ur en vilja till en demokratisk kommunikation 

och förhandling med vuxna. I den meningen skulle barnens återkopplingar till 
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de vuxna kunna tolkas som ett försök till pedagogik riktad mot pedagogerna – 

som om barnen också har något att lära de vuxna. (Dolk, 2013, s.242) 

 

Samlingen är ett tillfälle där alla ska mötas utifrån sina erfarenheter. Detta kan 

göra att det uppstår svårigheter. Kadesjö (2007) påpekar att barn i 

förskoleåldern inte har nått en social utvecklingsnivå som krävs för att kunna 

fungera i en grupp. Rubinstein Reich (1993) talar om att yngre barn oftast inte 

har gruppvana men påpekar att även sexåringar kan ha svårigheter att vistas i 

grupp på grund av den situation som de befinner sig i. När ett barn förstör en 

samling genom att protestera menar Kadesjö (2007) att man ska låta barnen 

vara med på sina egna villkor även om det betyder att ett barn väljer att ligga i 

ett hörn och inte är med i cirkeln. En strategi kan vara att inte ge barnet för 

mycket uppmärksamhet då det ofta bara blir värre. Zaghlawans och Ostroskys 

(2010) forskning visar att under strukturerade aktiviter som samlingen så visar 

barn mer utmanande beteende än i ostrukturerade aktiviteter. Pedagogen 

måste ha tydliga strategier för att engagera barnen. Ett exempel forskarna 

anger är att använda sig av en namnsång vid uppropstillfället så slipper 

barnen sitta passivt och vänta på sin tur. Forskningen visar även att det är 

viktigt att pedagogerna är uppmärksamma på bristande intresse hos barnen 

för att undvika utmanande beteenden.  

 

Green, Mays och Jolivette (2011) talar om att ge barnen möjlighet att välja 

mellan två eller flera aktiviteter vilket tidigare forskning visar främjar 

beteenden och minskar besvärliga beteenden. Barn som får möjlighet att göra 

ett val är mer benägna att delta i aktiviteter och visar på positiva 

samspelsmönster med kamrater och vuxna än barn som inte blir erbjudna 

valmöjlighet. Genom att ge barnen alternativa möjligheter så ökas 

motivationen och självständigheten vilket leder till att kommunikation och 

samspelsmönster förbättras. Greene (2003) menar däremot att det inte handlar 

om brist på motivation utan en oförmåga att klara av förväntningarna i 

situationen. Pedagogens uppgift är att avstyra problemet innan det uppstår, 

vilket kan innebära att ge barnet tid att utveckla sina förmågor för att klara av 

att fungera i olika situationer. 

 

Drugli (2003) talar om att vid möten med barn med utmanande negativa 

beteenden är det viktigt att fokusera på en god kommunikation. Det är av vikt 

att ge alla barn bekräftelse. Detta skall ske utifrån deras styrkor och positivt 

handlande. Samspelet ska vara positivt. Om ett barn bara får höra negativa 

uttalanden utvecklas inte barnet. Pedagogen ska vara ett stöd i barnets 

utvecklingsprocess. De vuxna är viktiga för barnen.  Som pedagog är det 

viktigt att skilja på sina egna känslor och fakta i mötet med barn. Vid mötet 

med nya barn är det viktigt att inte möta dem som man gjort tidigare med 

andra barn. Pedagogen bär med sig tidigare erfarenheter. Det gäller att 

uppmärksamma barnets behov för att ge utvecklingsmöjligheter. Om det är 

stökigt och rörigt vid en samlingssituation måste pedagogen utvärdera vad det 

är som sker. Frågor som kan besvaras är: hur inleds samlingen, hur fångas 
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barnens uppmärksamhet, har några barn svårt att sitta still, får dessa barn stöd 

i situationen och får alla barn positiv bekräftelse?  Är alla delaktiga? 

 

Delaktighet 

De vuxna måste kunna inta ett barnperspektiv för att göra barn delaktiga. Det 

innebär att se barns tillvaro med barns ögon (Eriksson, 2007; Johansson och 

Sandberg, 2010). Praming Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) talar om 

barnperspektiv och barns perspektiv och skillnaden mellan dessa. Ett 

barnperspektiv skapas av de vuxna som försöker närma sig och förstå barns 

perspektiv sett ur ett vuxenperspektiv där barnet blir ett objekt i den vuxnes 

värld. Barns perspektiv utgår från barnet som subjekt där erfarenheter, 

upplevelser, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld representeras. 

 

Rubinstein Reich (1993) skriver att i en samlingssituation har de vuxna ofta  

makt i kommunikationen gällande talutrymme och att bestämma ämnesval. 

Den vuxne har rätt att avbryta och har tolkningsföreträde. Pedagogen ställer 

ledande frågor där barnen ska ge ifyllnadssvar som sedan tolkas av den vuxne. 

I en studie av Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) framkommer det att 

de förskolor som håller en låg kvalitet har låg interaktion och kommunikation 

mellan vuxna och barn. I dessa förskolor var det mycket regler vilket inte 

uppmanade barnen till att ta egna initiativ och få inflytande över sin situation. 

Drugli (2003) menar att det är viktigt att låta barnen vara med och utforma 

regler. När reglerna följs ska barnen få positiv bekräftelse.  

 

Williams och Pramling Samuelsson (2000) menar att grunden i samspel och 

kommunikation individer emellan är dialog, respekt och bekräftelse. 

Kommunikation i en lärandesituation består av tre sorters repliker, pedagogen 

ställer en fråga, ett barn svarar på frågan och svaret värderas av pedagogen. I 

en studie av Emilsson (2007) visar resultatet att beroende på hur mycket 

pedagogen utöver kontroll i kommunikationen leder till hur mycket barnen 

har möjlighet att påverka i olika situationer. När pedagogen är lyhörd, har en 

lekfull röst och försöker komma nära barnets livsvärld ökar möjligheterna till 

mer frihet och initiativ för barnen.  

 

I en samlingssituation uppger både barn och pedagoger att möjlighet till 

inflytande är exempelvis val av sånger, vilket kan ge en bild av hur stort 

inflytande barnen har i sin vardag (Eriksson, 2007; Sheridan och Pramling 

Samuelsson, 2001). Forskning av (Johansson och Sandberg, 2010; Pramling 

Samuelsson, 2010; Sheridan och Pramling Samuelsson, 2001) visar att när barn 

får frågan om när de upplever att de får bestämma på förskolan är i den fria 

leken annars är det de vuxna som bestämmer. Barnen är maktlösa i 

förhållandet till de vuxna. Johansson och Sandberg (2010) menar att barns 

delaktighet är när pedagogen lyssnar till barnet och låter dem vara med och 

bestämma. Lyssnandet är en viktig process i för att kunna bli delaktig.  

Eriksson (2007) talar om vikten av att få möjlighet att uttrycka sina 

uppfattningar och även att bli bekräftad i det man uttrycker. Emilsson (2007) 
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talar om att i kommunikation finns det regler om hur barn ska uppföra sig 

vilket minskar barnens inflytande. Genom att utgå från barnets livsvärld där 

kommunikationen bygger på ömsesidig respekt och insikt. Pramling 

Samuelsson (2010) menar att barns lärande sammankopplat till deltagande. För 

att utvecklas till en samhällsmedborgare måste man få möjlighet att delta i 

olika sammanhang där språk och kommunikation är viktiga komponenter. 

Hudson (2000) beskriver i sin studie när barn ges möjlighet att leda en samling 

blir de involverade i sin lärprocess och samarbetet och respekten för de andra i 

gruppen ökar. Detta leder till att pedagogen ges tillfälle att observera gruppens 

samspel, vilket kan vara svårt när man själv leder en aktivitet.  Eriksson (2007) 

anser att barns möjlighet till att påverka sin delaktighet är lättare när barnen är 

indelade i små grupper då pedagogerna har större möjlighet att utgå från 

barns förmågor, behov och intressen. Pedagogen har ansvar för att göra barn 

delaktiga. 

 
Barns delaktighet i förskolan är de vuxnas ansvar. Det är också personalens 

ansvar att få alla barn delaktiga för det är de vuxna som ger förutsättningarna 

för barns delaktighet. Det är vuxna som har makten att göra barn delaktiga. 

(Eriksson, 2007, s.44) 

 

Eriksson (2007) uttrycker att pedagogens roll sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv är att kommunicera kring vad som sker i verksamheten för att 

kunna förklara och synliggöra både vuxnas och barns världar. Pedagogen har 

till uppgift att se, stödja, möta och utmana barnet.  Genom att pedagogen visar 

intresse för barns handlingar, reflektioner och funderingar blir barnen reellt 

delaktiga i sin vardag i förskolan. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där kommunikation och det 

sociala samspelet mellan individ och omgivning står i fokus. Samlingen är en 

pedagogisk mötesplats mellan individer som sker i grupp där språket är ett 

viktigt redskap för att kommunicera och samspela med barn och vuxna i 

omgivningen. Studien utgår även från ett kommunikativt relationsinriktat 

perspektiv vilket beskriver hur barns olikheter bemöts och hanteras i 

verksamheten. 

Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2000) menar att utveckling och lärande sker individuellt och kollektivt 

inom olika kulturella sammanhang som till exempel skola och förskola. Hur 

pedagoger ser på lärande och undervisning är kulturellt inrotat och är 

avgörande hur pedagogiska miljöer och undervisning organiseras. Individer 

utvecklar kunskap i samspel med andra människor och miljöer. Människor 

använder olika sociokulturella redskap för sitt lärande dessa redskap är 

antingen intellektuella eller materiella. Lev Vygotskij (1896-1934) anses vara 

grundaren till det sociokulturella perspektivet. Vygotskij beskrev något som 

han kallade den proximala utvecklingszonen, vilken innebär att redan befintlig 
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kunskap kan utvecklas och göras till sin egen i samspel med kamrater och 

vuxna. 

 

Williams och Pramling Samuelsson (2000) talar om att språk och 

kommunikation är den viktiga länken mellan barnet och omgivningen. När 

barnet uttrycker vad som händer i olika situationer blir det medvetet om hur 

andra människor uppfattar och förklarar olika händelser i deras omgivning.  

 

Samling kan ses som en situation där man lär sig något tillsammans i ett socialt 

syfte utifrån deltagarnas egna perspektiv (Simeonsdotter Svensson, 2009).  

Säljö (2000) påpekar att vid inlärningssvårigheter är det viktigt att analysera 

regler och traditioner för kommunikation i olika lärandesituationer i stället för 

att förlägga svårigheterna till individen och dess förmågor.  Säljö (2005) menar 

att lärande och kunskaper är situerade alltså något som sker i sociala praktiker. 

Pedagogen måste utgå från det situerade lärandet för att skapa förståelse för 

hur individer utvecklas och lär sig. Om ett barn har svårt att sitta still under 

samlingen kan det mycket väl fungera väl i andra aktiviteter. Social karaktär är 

en del av lärandet. Säljö (2005) menar att 

 
Lärandets situerade karaktär är en anledning till att det är svårt och ofta 

ofruktbart att förstå och förklara lärande bara med hänvisning till en individs 

allmänna egenskaper. Man kan inte enbart fokusera på individen som en 

isolerad person. Man måste analysera aktiviteter, hur individer agerar i dessa och 

vilka erfarenheter de gör, det vill säga hur människor skapar mening om vad de 

är med om (s.66). 

Kommunikativt relationsinriktat perspektiv 

Ahlberg (2001) talar om att i ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv är 

individers kunskapsutveckling en viktig aspekt i pedagogiska verksamheter 

för att möta barns olikheter. Samhällets rådande diskurs bestämmer vad som 

är normalt och viktigt att lära sig. Vi påverkas av sociala, kulturella och 

institutionella traditioner och villkor. Pedagogiska institutioner som förskolor 

har en egen rådande kultur och egna koder där pedagogers bemötande 

varierar i bemötandet av barns olikheter. Förskolans verksamhet formas 

utifrån styrdokumenten, handlingar och mänskliga samtal som skapar olika 

sociala och språkliga kontexter. 

 

Forskarna (Ahlberg, 2001; Simeonsdotter Svensson, 2009) anser att i ett 

kommunikativt relationsinriktat perspektiv ser man på hur barns olikheter 

stöttas i verksamhetens aktiviteter. Svårigheter ligger inte hos individen utan i 

mötet mellan individ och omgivning. De didaktiska val, med fokus på vad- och 

hur-aspekten, som görs är viktiga för att skapa en delaktig och inflytelserik 

lärandemiljö för alla barn. De analysredskap som används är kommunikation, 

delaktighet och lärande som är centrala i samlingens pedagogiska 

lärandesituation. Det är viktigt att pedagogen har dessa redskap för att kunna 

stimulera barns styrkor och förmågor.  Kommunikation ses som stöttepelaren i 

lärandet där språket är betydande för att kunna skapa gemenskap. Det 
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kommunikativa sammanhanget är avgörande för hur barnets lärande gestaltar 

sig.  Delaktighet sker i samspel mellan individ och miljö i olika kontexter och 

vilka pedagogiska konsekvenser som sker. Lärande är en social process som 

sker i samspel med omgivningen. Lärande sker på olika sätt hos varje individ 

utifrån erfarenheter och perspektiv. Det sker ett kollektivt och individuellt 

lärande beroende på sammanhang som till exempel i den pedagogiska 

samlingen. 
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka vad 

pedagoger anser vara ett utmanande beteende i en samlingssituation och vilka 

metoder de använder för att bemöta utmanande beteenden. 

 

Frågeställningar 

 Vad anser pedagoger vara ett utmanande beteende? 

 Vilka metoder använder pedagogen för att få barn delaktiga i 

samlingen?  

 Vilka strategier använder pedagoger för att bemöta utmanande 

beteenden? 
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 Metod 
I vår studie har vi valt en kvalitativ metod med en fenomenografisk 

forskningsansats. Enligt (Kihlström, 2007a; Stukát, 2005) är det så att inom 

fenomenografin intresserar man sig för hur fenomen i omvärlden uppfattas av 

individer. Det handlar om att man försöker finna olika individers 

uppfattningar som ter sig olika beroende på tidigare erfarenheter. Fokus ligger 

inte på vad som är rätt eller fel utan utgångspunkten är innebörden av ett 

fenomen.  Kihlström (2007a) talar om första ordningens och andra ordningens 

perspektiv inom fenomenografin. Den första ordningens perspektiv handlar 

om att man beskriver omvärlden som den är och man uttalar sig om 

verkligheten. Den andra ordningens perspektiv innebär att man visar på hur 

något uppfattas av någon. Om det ena är sant behöver det inte betyda att det 

andra är falskt. Resultatet i en fenomenografisk studie är en beskrivning av 

kvalitativt olika uppfattningar som uttrycks i individers tankar och uttalanden 

i form av kategorier. När man analyserar uppfattningarna tas de ur sitt 

sammanhang och deras innebörder jämförs. Fenomenet är summan av 

respondenternas uppfattningar. 

 
Metodval 

Vi har läst kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter 

samt gjort intervjuer. Vi har använt sökmotorer som Eric, Eric Pro Quest, 

Google Schoolar, Libris och Google för att fördjupa oss i ämnet. Utifrån 

studiens syfte som utgår från pedagogens uppfattning använder vi kvalitativa 

intervjuer som är en passande metod för vår studie vid insamling av empiri. 

Kvalitativa intervjuer är följsamma och anpassningsbara och att de ger oss 

upplysningar om respondenternas livsvärldar vilket även Kvale och 

Brinkmann (2009) påpekar som viktigt. Med kvalitativa intervjuer kan vi ta 

reda på pedagogers uppfattningar om det för studien valda fenomenet till 

skillnad mot den kvantitativa intervjun som syftar till att se generella mönster 

och att analysera fakta i stor mängd. Vi har använt oss av en frågeguide (bilaga 

2) med grundläggande fasta frågor som ger möjlighet till följdfrågor, till 

exempel kan du berätta mer, vilket Stukát (2005) menar leder till att svaren blir 

mer utvecklade och djupgående. Samtliga respondenter har fått samma 

utgångsfrågor. Kihlström (2007b) menar att frågorna ska vara av öppen 

karaktär för att inte styra intervjun, vilket leder till att respondentens 

uppfattningar synliggörs. Detta innebär att vi får ett djupare perspektiv på 

fenomenet. 

 

Urval 

Vi kontaktade förskolor som vi kände till sedan tidigare genom våra 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder samt att en av oss haft sina barn på 

en av förskolorna. En yrkesverksam förskollärare rekommenderade oss att 



  

 

12 

 

intervjua en pedagog på en av förskolorna. Pedagogerna arbetar med barn 

mellan 1-5 år. Eftersom vi kände till förskolorna och fått en rekommendation 

så visste vi att pedagogerna dagligen kommer i kontakt med 

samlingssituationen i förskolan, vilket innebär att vi gjort ett strategiskt urval 

och ett bekvämlighetsurval. Enligt Ryen (2004) är det viktigt att välja ett fält 

som är relevant för studien och påtalar att det inte bara är att göra ett urval av 

människor utan även miljöer, händelser och processer är av betydelse, vilket är 

ett strategiskt urval. Trost (2005) beskriver ett bekvämlighetsurval som det 

urval som enklast finns tillgängligt.  Vi intervjuade sex pedagoger från fem 

förskolor inom samma kommun.  Vi valde att inte ta pedagoger från samma 

avdelning för att få en större variation i svaren eftersom arbetslagen ofta utgår 

från en gemensam planering. Vi anser att sex respondenter är relevant för 

studiens omfattning och tidsram, vilket Trost (2005) menar när han talar om att 

tid kontra omfattning av urvalsgruppens storlek är viktiga aspekter vid 

tidsbegränsade kvalitativa studier. Vi var även medvetna om eventuella 

bortfall i vår urvalsgrupp och insåg att med tanke på tidsramen och 

svårigheter att få respondenter att ställa upp kunde det uppstå problem för 

studiens utgång. Nedan följer en presentation av våra respondenter: 

 

Pedagog 1: Utbildning: lärarexamen med inriktning förskola, fritidshem och 

skola. Antal yrkesår: 15. Ålder: 37 år. 

Pedagog 2: Utbildning: förskollärarexamen. Antal yrkesår: 32. Ålder: 56 år. 

Pedagog 3: Utbildning: förskollärarexamen. Antal yrkesår: 25. Ålder: 49 år. 

Pedagog 4: Utbildning: förskollärarexamen. Antal yrkesår: 14. Ålder: 38 år. 

Pedagog 5: Utbildning: lärarexamen. Antal yrkesår: 2.  Ålder: 27 år. 

Pedagog 6: Utbildning: förskollärarexamen. Antal yrkesår: 10. Ålder: 36 år. 

 

Genomförande 

Vi kontaktade pedagogerna via telefon och frågade om de var villiga att vara 

med i vår studie. Innan intervjuerna fick respondenterna ett missivbrev (bilaga 

1) via mail där vi förklarade studiens syfte, intervjuns tidsomfattning och de 

forskningsetiska principerna.  Vi valde dock att inte göra en provintervju på 

grund av brist på tid. En fördel med att göra detta är att man upptäcker 

eventuella brister i materialet eller hur man som intervjuare förhåller sig. Vi 

valde efter respondenternas önskemål att göra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats, vilket är bra då de känner sig trygga i sin 

arbetsmiljö, vilket Stukát (2005) påtalar som en god utgångspunkt för 

intervjun. Vi var tillmötesgående och lät respondenterna välja dag och tid dock 

inom en viss tidsram. Vi deltog båda vid intervjutillfällena eftersom två 

personer kan upptäcka mer än vad en kan göra. Nackdelen med att vara två 

vid intervjutillfället kan vara att respondenten kan få en känsla av ett slags 

underläge som kan göra att svaren förändras. Vi använde oss av diktafon vid 

intervjutillfällena. Detta för att kunna fokusera på respondentens svar och hur 

vi själva ställde frågorna. Ingen som vi intervjuade hade problem med att vi 

spelade in intervjun. Vi hade frågorna på varsitt papper liggande på ett bord 

framför oss. Vid intervjuerna har vi suttit vid ett bord med respondenten 
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mittemot oss. Detta för att vi båda kan ha ögonkontakt och vara 

uppmärksamma på om respondenten håller sig till ämnet och inte avviker för 

mycket. En av oss förde anteckningar för att vara på den säkra sidan om 

utrustningen inte skulle fungera. Vi inledde alltid intervjun med att berätta om 

de forskningsetiska principerna och sedan frågade vi om respondentens 

utbildning, antal yrkesverksamma år och ålder. Vid intervjuerna använde vi 

oss av en frågeguide (bilaga 2) med fyra övergripande frågor med följdfrågor. 

Respondenterna fick i stor utsträckning prata på utan att styras av 

ordningsföljden i frågeguiden (bilaga 2) eftersom vi känner oss trygga med 

frågorna så anser vi att frågorna inte måste besvaras i följdordning. När vi 

utfört intervjuerna transkriberade vi dem snarast medan frågor och svar var 

aktuella i minnet. Sedan analyserade vi svaren för att komma fram till ett 

resultat. 

 

Analys/tolkning 

Ryen (2004) talar om analys och tolkning som delar som går in i varandra och 

inte uppradade strategier. Vi började med att transkribera intervjuerna, vilket 

vi gjorde tillsammans för att underlätta då en kan skriva och en kan sköta 

diktafonen. Transkriberingen har vi använt för att kunna tolka intervjuernas 

innehåll för att få ett helhetsintyck. Vi har läst materialet flera gånger. Vi 

använde oss av pennor i olika färger för att underlätta arbetet att finna likheter 

och skillnader av respondenternas erfarenheter. Sedan gick vi vidare för att 

kategorisera uppfattningarna. Enligt (Backman, 2008; Ryen, 2004) så är det bra 

att kategorisera för att kunna analysera kvalitativa intervjuer. På detta sätt ges 

det större möjligheter att materialet leder till insikter. Efter kategoriseringen 

delade vi in resultaten i temarubriker. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

teman som dominerar respondentens synvinkel ska ordnas i en naturlig 

meningsenhet. Temarubrikerna måste ha koppling till studiens syfte, vilket vi 

ständigt utgick ifrån. Ryen (2004) talar om att i analysen bygger man sina 

kategorier ”nerifrån och uppåt”, på så sätt analyseras kvalitativa data 

kvalitativt. Vi har sammanställt, tolkat och analyserat intervjuutsagorna i 

resultatdelen. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och kvaliteten på 

mätinstrumentet. Vid kvalitativa intervjuer är det bra att vara två stycken som 

intervjuar då man kan uppmärksamma mer och en kan göra anteckningar som 

stöd. Vid användande av diktafon ökar reliabiliteten då intervjumaterialet 

finns inspelat och man blir observant på om man påverkat respondenten med 

ledande frågor. (Stukát, 2005; Kihlström, 2007c) Dock påpekar Trost (2005) att 

vid kvalitativa intervjuer kan det vara något konstigt att tala om reliabilitet 

eftersom man egentligen mäter variabler för enheter. När man gör intervjuer 

kan man inte veta och förstå de som svarar. Situationerna skiljer sig åt vid 

olika intervjutillfällen. För att få hög reliabilitet ska situationerna vara 

standardiserade och statiska. Eftersom respondenterna har erfarenhet av 

samlingssituationen ökar reliabiliteten i svaren. 
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Validitet handlar om giltighet, om man mäter det som man avser att mäta. Är 

intervjufrågorna sammankopplade med syftet? När man genomför intervjuer 

är det viktigt att skapa en förtroendefull atmosfär för att få så ärliga svar som 

möjligt. Under studiens gång är det viktigt att ställa sig frågan om man 

undersöker det man vill undersöka? (Stukát, 2005; Kihlström, 2007c) Vi valde 

att inte göra en provintervju innan eftersom vi kände oss trygga med våra 

frågor samt att vi helt enkelt inte hade tid för detta, vilket kan ha minskat 

validiteten. Stukát (2005) påtalar att en god utgångspunkt för intervjuer är att 

respondenterna får möjlighet att välja plats och tid vilket vi anser underlättade 

för båda parter. Vi valde att inte skicka ut frågeguiden innan intervjun för att 

få så spontana svar som möjligt, vilket stärker validiteten. 

 
Forskningsetiska principer 

I vår studie har vi tillgodosett och följt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska regler och riktlinjer. Det finns fyra olika principer nämligen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Vid våra intervjuer har vi klargjort för de medverkande om de 

forskningsetiska principerna. 

 

 

 Informationskravet handlar om att informera respondenterna om 

forskningens syfte och upplysa om att deltagandet är frivilligt, vilket 

innebär att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Det 

upplyser även om att det insamlande materialet endast kommer att 

användas för forskningsstudiens syfte. 

 

 Samtyckeskravet handlar om att respondenten har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Respondenten har rätt att avbryta medverkan 

utan negativa följder, och ska inte utsättas för påtryckningar eller 

påverkan. 

 

 Konfidentialitetskravet handlar om att obehöriga inte kan ta del av 

insamlat material och personuppgifter. Det ska inte vara möjligt att 

identifiera personer och verksamhet. 

 

 Nyttjandekravet handlar om att insamlat material endast kommer att 

användas i studien. 
 

Metoddiskussion 

Vi valde att göra kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats då vi anser 

att det passade vårt syfte att få pedagogers uppfattningar. Inom 

fenomenografin vill man ta reda på hur fenomen i omvärlden uppfattas av 
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individer.  Sökandet efter litteraturunderlag var ett tidskrävande moment i 

processen, men det gav oss en god inblick och fördjupning i ämnet. Vi valde 

att använda en frågeguide med följdfrågor.  Detta tycker vi var ett bra verktyg 

för att inte styra respondenternas svar, vilket gav oss ett djupare perspektiv på 

fenomenet.  

 

Vi upplevde att det var svårt att få tag på respondenter eftersom många 

förskolor har inskolningsperiod och konkurrens från andra studenter som 

också skriver uppsatser i en liten stad. På grund av tidsbrist ansåg vi att 6 

pedagoger var relevant för studiens storlek, men vi är medvetna om att det är 

för få personer för att kunna dra slutsatser som gäller en hel yrkesgrupp. Å 

andra sidan påpekar Trost (2005) att antalet intervjuer inte ska vara för stort för 

då blir det svårt att hantera och det kan blir svårt att se likheter och skillnader. 

Det hade varit bra om vi hade gjort observationer för att kunna utvidga 

studien för att ta reda på om pedagogerna faktiskt gör som de säger att de gör. 

Observationer är tidskrävande och kräver noggrann planering och vi ansåg oss 

inte hinna med detta.  

 

Vi upplever för att göra studien mer tillförlitlig skulle vi ha kunnat använda 

oss av videokamera för att få ett bättre helhetsintyck genom att kunna gå 

tillbaka och se kroppsspråk och mimik, vilket kan förstärka det 

respondenterna förmedlar. Under en av intervjuerna använde en av 

respondenterna ett yvigt kroppsspråk vid flertal tillfällen vilket vi inte kunde 

använda oss av vid transkriberingstillfället. Nackdelen med att använda sig av 

videokamera kan vara att respondenten känner sig obekväm i en sådan 

situation. Valet av att vi båda var delaktiga vid intervjuerna gjorde att vi hade 

möjlighet att en av oss kunde anteckna stödord, och båda kunde komma med 

följdfrågor, vilket vi menar är en bra utgångspunkt för att få en lyckad 

intervju. Detta anser vi ökar reliabiliteten i studien. En nackdel med att vara 

två kan vara att respondenten kan uppleva ett underläge som kan påverka 

svaren. Vi tycker att frågeguiden gav oss utförliga svar. Eftersom frågorna inte 

var styrda av en viss ordning så kunde respondenterna berätta fritt utifrån sina 

egna erfarenheter.  

 

Vid analys och tolkning av den insamlade empirin kunde vi få fram personers 

olika uppfattningar om de valda fenomenen. Vi använde oss av kategorisering 

för att beskriva respondenternas uppfattningar vilket utgör resultatet i en 

fenomenografisk undersökning. Genom att vi använde oss av ”nerifrån och 

uppåt-metoden” som Ryen (2004) talar om så fick vi fram temarubriker som vi 

kunde sortera in respondenternas svar och citat som vi använder oss av under 

resultatet. Vi har bearbetat empirin genom att läsa igenom det transkriberade 

materialet flera gånger för att förstå innehållet. Trots tidsbrist anser vi inte att 

vår studie inte är bristfällig, vilket även Stukát (2005) påpekar då han säger att 

analyser i examensarbeten kan ha en ytlig karaktär men ändå hålla en god 

kvalitet. 
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 Resultat  
I denna del redovisas resultatet av vår studie. I vår undersökning har vi gjort 6 

intervjuer med yrkesverksamma pedagoger i förskolan. Detta presenteras 

utifrån följande teman, utmanande beteenden i samlingen, förutsättningar för 

delaktighet i samlingen och strategier vid utmanande beteenden i samlingen 

som vi kommit fram till under analysarbetet. Vi förtydligar och illustrerar 

resultatet med några av respondenternas citat då vi benämner dem med 

pedagog 1-6. 

 

Utmanande beteende i samlingen 

Det framkommer att bland pedagogerna finns liknande åsikter om vad ett 

utmanande beteende är. De talar om störande och stökiga barn och pratsamma 

och tysta barn som utmanande i en samlingssituation. Det kan vara barn som 

stör sina kompisar, vill inte sitta still och låter med ljud.  Det framkommer 

även att pedagogerna ser de här utmaningarna som något positivt att barnen 

är nyfikna, ifrågasättande och vetgiriga. Det är spännande med barn som går 

utanför normen. Vi uppfattar den största utmaningen för pedagogerna tycks 

vara de tysta och tillbakadragna barnen i samlingen. Pedagogerna uppger att 

deras uppgift blir att lyfta fram de tysta och bromsa de pratsamma. 

 
Det utmanande beteende som barn kan ha är svårt att sitta still och svårt 

att fokusera och faller ur gängse principer (Pedagog 4). 

 

Det är ett dilemma hela dagarna att få med de som inte gör väsen av sig 

(Pedagog 6).  

 

Då väljer jag att se det så här; utmanande för mig är positivt det är 

lärorikt. Ett barn som hela tiden vill säga: ”fröken, fröken jag vet, jag vill 

säga” (Pedagog 3). 

 

Orsaker till att ett utmanande beteende uppstår menar pedagogerna beror på 

att innehållet i samlingen inte fångar barnets intresse. Det kan handla om 

mognad och dagsform eller att barnen har mycket spring i benen.  Det 

framkommer även att vissa barn inte klarar av när någon talar om för dem vad 

de ska göra vilket kan leda till att barnen vägrar vara närvarande. Det 

framkommer även att samlingen hålls före lunch då barnen ofta är hungriga 

och trötta vilket kan leda till att det kan vara svårt att koncentrera sig på vad 

som sker. Bland pedagogerna framkommer det även att samlingen flyttats till 

en annan tidpunkt eftersom det inte fungerade bra före lunch.  

 
Nej, vi har prövat det men det funkade inte så bra. De äldre kan ha 

samlingen direkt efter frukost och de yngre börjar gå ut och sen blir det 

tvärtom (Pedagog 3). 
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Det kan bero på att de inte är van att sitta still och den här ivern man vill 

så mycket så det slår över (Pedagog 4). 

 

Pedagogerna menar att utmanande beteende kan visa sig när man samlar 

individer i en grupp. De talar om att det finns en spänning så fort man hamnar 

i en grupp då det förväntas att man ska prestera något. Pedagogerna uppger 

att det kan låsa sig för några barn vilket gör att vissa blir tysta och andra 

pratsamma. Det här leder till samlingssituationen inte blir synkad.  Pedagoger 

talar om att det finns oskrivna regler att rätta sig efter när man är samlad i en 

grupp. Det kan vara att man ska sitta still, vänta på sin tur och inte prata rakt 

ut. Kan man inte förhålla sig till dessa regler anses barnet ha ett utmanande 

beteende.  

 
Det finns en spänning så fort du hamnar i en grupp med likasinnade 

(Pedagog 3). 

 

Man har ju som en grundordning, det har man mycket som en 

grundinställning. Det finns en praxis osynliga regler som man inte har 

skrivit upp, men som ändå finns när man pratar med barnen (Pedagog 4). 

 

Barnen kan testa gränser och inte vilja vara med på samlingen för att det 

inte är intressant, mycket spring i benen (Pedagog 5). 

 

Förutsättningar för delaktighet i samlingen 

Pedagogerna uppger att samlingen inte är frivillig I vissa fall har barnen 

möjlighet att avvika från samlingen och göra något annat utan att störa de 

andra men de måste vara kvar i rummet. Bland pedagogerna framkommer det 

att det är okej att barnen klättrar runt eller ligger under ett bord och ritar under 

samlingen. Pedagogerna berättar att om ett barn stör samlingen kan de få 

möjlighet att lämna rummet för att hjälpa till att duka. Det framkommer att de 

yngre barnen i samlingen har större frihet att röra sig i rummet än de äldre. 

Det är mer accepterat de små barnen går runt. 

 
Den yngste tullar omkring som han vill, det är ingen mening att hålla fast 

honom (Pedagog 6). 

 
Man tvångshåller inte kvar någon men de får inte välja (Pedagog 6). 

 

Om det är någon som säger tvärnej försöker vi hitta andra lösningar som 

till exempel hjälpa till att duka (Pedagog 5). 

 

Pedagogerna anser att barnen blir delaktiga genom att de får välja sånger med 

hjälp av färdiga sångpåsar eller sångkort. Det framkommer att barnens 

inflytande i samlingen består av att barnen får ta med sig en leksak eller en bok 

hemifrån en gång i veckan och visa och berätta för de andra, då handlar 

samlingen om deras saker.  När barnen fyller år får de leda samlingen. Annars 

är det de vuxna som styr innehållet. Det finns även pedagoger som beskriver 

hur de kommer överens med barnen hur samlingen ska se ut. Det 
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framkommer även att temainriktade samlingar förekommer då vi upptäckte 

skillnader i sättet att planera temat. Skillnaderna är att de äldre barnen får vara 

med och bestämma innehållet i temat kontra att det är pedagogerna som 

bestämmer val av tema. Vi upplever att pedagogernas önskan är att låta 

barnen vara med och planera samlingarna men de har inte verkställt detta. 

 
Om man har sång samling så har man ofta antingen att barnen har förslag 

och sångpåsar – att- de får dra ett gosedjur. Men vi har inte kommit till att 

vi sitter och planerar tillsammans med ett barn vilket är synd (Pedagog 1). 

 

En markant skillnad för att göra barnen delaktiga i sin samling visar sig när 

pedagoger berättar att de använder sig av barnråd som är en typ av samling 

med struktur. Barnrådet används för att diskutera och synliggöra barns 

åsikter. Uppkomsten av barnrådet skedde på barnens initiativ. Det 

framkommer bland pedagogerna att barnen är lika stora kunskapsbärare som 

vi vuxna.  Barn och vuxna står på samma nivå. Lärandet sker gemensamt. 

 
Barnen var oense igår om hur de skulle sitta. Och då sa jag: ”Vad ska vi 

göra åt det? Så här kan vi inte ha det. Jag vet inte var jag ska sitta och du 

vet inte var du ska sitta”. Då säger en: ”Vi har samling”. Då säger jag. 

”fine” och har det som ett bestämmande och beslutande organ (Pedagog 

3). 

 

Min vision när jag jobbar är att barnen är lika stora kunskapsbärare som 

jag (Pedagog 5). 

 

Pedagogens strategier vid utmanande beteenden 

Pedagogerna pratar om vikten av att se olikheter som en tillgång. Genom 

kommunikation med barnen förmedlar de att det är positivt att man är bra på 

olika saker. Pedagogerna menar att det är viktigt att diskutera i grupp om att 

man får tycka vad man vill, inget är rätt eller fel. Ingen i gruppen ska känna sig 

utpekad utan alla ska känna sig delaktiga. Det är viktigt att aktiviteterna ligger 

på barnens nivå.  Det framkommer att kommunikationen är en viktig strategi. 

Genom att ställa öppna frågor kan pedagogerna få veta mycket om hur barnen 

tänker.   Pedagoger uppger att de försöker undvika ordet ”inte” hela tiden. Det 

är viktigt att ge barnen positiv bekräftelse för att stärka dem. 

 
Det är otroligt viktigt att ge barnen det att vi alla är olika (Pedagog 6).  

 

Det känns hemskt ibland. Att uppmärksamheten går till de som gör fel. 

Det har jag blivit bättre på - att uppmärksamma de som gjort bra saker 

(Pedagog 1). 

 

Det framkommer att pedagogernas roll i samlingen är att hålla struktur, 

fördela ordet, leda samlingen och bestämma innehållet. Pedagogerna är en 

slags samtalsledare och organisatör. När pedagogerna talar om de tysta och 

tillbakadragna barnen menar de att det är viktigt att lyfta fram dem och 

tydliggöra att de också har kunskaper att förmedla. Detta för att skapa jämvikt 
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mellan de pratsamma och de tysta barnen. En annan strategi som pedagogerna 

talar om vid ett utmanande beteende är att barnen får möjlighet att använda 

sina olika sinnen vid samlingen som till exempel bilder, ljud och att få känna 

på saker. Det är viktigt att hitta så många beröringspunkter som möjligt. 

 
Mitt mål är att fånga alla så att de är med. Det ska vara varianter det ska 

finnas något att känna på. /…./ Har man små barn måste de få vara med 

att ta på saker (Pedagog 2). 

 

Min strategi är att försöka hitta flera olika sätt att förmedla det jag vill 

säga. Försöker ge barnen de här sätten så att de kan förmedla till mig vad 

de tycker (Pedagog 5). 

 

Jag försöker att leda – att se till att alla får prata inte bara några som pratar 

hela tiden. Så att man är med och styr vilka som pratar, fördelar ordet. 

Och jag försöker mer och mer – jag tänker på utmanande barn, jag 

försöker uppmärksamma de som gör det bra (Pedagog 1). 

 

 

För att undvika ett utmanande beteende framkommer det att den fysiska 

miljön är viktig. Har man ett barn som till exempel klättrar på allt måste man 

utforma miljön för barnets säkerhet. Pedagogerna talar om att det är viktigt 

hur man placerar barnen under en samling för att undvika stökighet eller för 

att lyfta fram de tysta barnen. Det framkommer bland pedagogerna hur de 

placerar barnet mittemot sig så att de kan ha ögonkontakt och ge bekräftelse. 

 
Har ett barn som klättrar, måste kolla fysiska miljön så att han inte gör sig 

illa, det är en strategi för det går inte att lämna han utan uppsikt och 

samtidigt ha fokus på gruppen. (Pedagog 2). 

 

En strategi kan vara att man inte placerar de som sitter och knuffar på 

varandra, är ovänner eller inte leker så bra tillsammans, bredvid 

varandra. Vi brukar bestämma var de ska sitta. (Pedagog 1).  

 

Vissa klarar inte att ha folk så nära då får man tänka att inte pressa in 

barnet och inte för nära något annat barn då kan de drabbas av 

flyktkänsla. (Pedagog 6). 

 

 

Vid utmanande beteenden talar pedagogerna om att det är viktigt att dela upp 

barnen efter ålder i mindre grupper. Pedagogerna anser att man kan anpassa 

samlingen på rätt nivå, utifrån barnens förutsättningar.  Det finns även 

pedagoger som har samlingen i storgrupp där det är flera vuxna närvarande 

som har möjlighet att se ge bekräftelse. 
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 Diskussion 
Här presenterar vi studiens resultat i förhållande till tidigare forskning samt 

våra egna reflektioner kring detta. 

 

Utmanande beteende i samlingen 

Resultatet i vår studie visar att samlingen hölls vid samma tid och plats varje 

dag på de flesta förskolor vi besökt. Detta är något som vi funderat över då 

samlingen sker före lunch när barnen ofta är trötta och hungriga. Hur ska ett 

lärande kunna ske under de förutsättningarna?  Detta kan vara en bidragande 

orsak till att utmanande beteenden uppstår, menar vi.  Samlingen är en 

gammal tradition med bestämda rutiner för att skapa struktur i vardagen, 

vilket Rubinstein Reich (1993) talar om i sin avhandling. I vår studie 

framkommer det även att tidpunkten för samlingen har ändrats eftersom det 

inte fungerade att ha samling före lunch. 

  

Pedagogerna i vår studie uppger att ett utmanande beteende i en samling är 

när barn har svårt att sitta still, som vill avbryta hela tiden och att se och 

uppmärksamma de tysta barnen. De menar att beteendet kan bero på att 

samlingens innehåll inte fångar barnets intresse. Zaghlawans och Ostroskys 

(2010) forskning visar att det är viktigt att pedagogen är observant på 

bristande intresse för att undvika att barnen uppvisar ett utmanande beteende. 

Forskarna menar även att det är viktigt att pedagogen är tydlig i sina 

förväntningar för att skapa en god samlingssituation. Här anser vi att det 

handlar om pedagogisk medvetenhet genom att kunna tyda de signaler barnen 

sänder ut. Pedagogen ska utgå ifrån barnets intressen för att väcka lust till 

lärande. 

 

Det har framkommit i denna studie att pedagogerna upplever att ett 

utmanande beteende är positivt. Vi har fått uppfattningen av att pedagogerna 

ser det som spännande, lärorikt och att det är en utmaning för pedagogen att 

möta barns olikheter och att se till barns styrkor och inte brister, Dolk (2013) 

påtalar att man inte ska se eventuella konflikter som ett problem utan som en 

förhandling, där barnens försöker förmedla vad som är de upplever som fel i 

en viss situation. Här menar vi att pedagogens förhållningssätt är av stor 

betydelse för hur vi bemöter barnen i förskolans samling. Vi anser att hur man 

planerar samlingarna är av stor betydelse, då innehåll, gruppstorlek och 

gruppdynamiken är viktiga delar. Pedagogen har ansvaret att dessa delar 

fungerar. Kadesjö (2007) menar att barnen ska få vara med på sina egna villkor 

även om de inte deltar aktivt i samlingen. I vår studie framkommer det att 

barnen ges möjlighet att till exempel ligga under ett bord och rita. 

 

Pedagogerna i vår studie menar att ett utmanande beteende kan uppstå när 

man förväntas prestera något i en grupp. Detta kan visa sig genom att barnen 
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agerar på olika sätt så som att bli tysta eller högljudda.  Vi anser att pedagogen 

har ett ansvar att samlingens aktiviteter är på rätt nivå där ingen känner sig 

utpekad. Alla ska känna lust att vara med och lära. När man är i en grupp så 

krävs det en prestation för att kunna samspela vilket kan leda till individuell 

utveckling. Forskarna (Kadesjö, 2007; Rubinstein Reich, 1993) talar om att de 

vuxna har förväntningar på hur barnen ska vara i en samling. För att kraven 

inte ska bli för höga ska man utgå från barnens förmågor. Zaghlawan och 

Ostosky (2010) menar att utmanade beteenden i en samling kan förebyggas av 

självsäkra pedagoger som har tydliga förväntningar. Det framkommer i vår 

studie att samlingen innehåller osynliga regler som barnen ska anpassa sig till 

som till exempel att sitta still och vänta på sin tur. Markstöm (2005) menar att 

det uppstår en spänning mellan barnet och de uppsatta reglerna, vilket kan 

leda till svårigheter att leva upp till förväntningarna. För många regler och 

bestämmelser kan ha den effekten att utmanade beteenden uppvisas. Vi anser 

att det är viktigt att barnen får vara delaktiga i beslut om vilka regler som ska 

sättas upp för att få inflytande i samlingen. Vi anser att det är viktigt att vara 

lyhörd på varje enskilt barns behov även om det krockar med bestämda 

rutiner och regler. Strukturer och rutiner ger självklart en trygghet för barnet 

men det får inte ta över utan att vi som vuxna finns där för barnen och att vi 

tillsammans formar innehållet i samlingen.  Drugli (2003) påpekar att det är 

viktigt att barnen får vara med och utforma regler och bestämmelser och att 

barnen får positiv bekräftelse när regler följs. 

 

Delaktighet och inflytande i samlingen 

Studiens resultat visar att de valmöjligheter som barnen erbjuds är att välja 

sånger, vilket är ett färdigställt material av pedagogerna. Detta är något som 

även forskarna (Eriksson, 2007; Sheridan och Pramling Samuelsson, 2001) talar 

om att barn och pedagogers bild av barns inflytande är möjligheten till val 

sånger vid en samling. Här anser vi att delaktighet inte bara handlar om att 

göra egna val utan ge barnen möjlighet att utvecklas på sina egna villkor. 

Pedagogerna ska i en större utsträckning inta ett barnperspektiv och ge barnen 

möjlighet att påverka utifrån sina egna intressen, behov och villkor för att ge 

barnen tillgång till delaktighet och inflytande. Enligt (Eriksson, 2007; 

Johansson och Sandberg, 2010) måste de vuxna kunna inta ett barnperspektiv 

vilket innebär att ha förmågan att ta del av barnens livsvärldar vilket leder till 

ökad delaktighet. 

 

Bland pedagogerna framkom det att det är de som styr och bestämmer 

innehållet i samlingen. Det inflytande barnen får i samlingen är när de får ta 

med en leksak eller en bok hemifrån och visa, vilket sker en gång i veckan eller 

att de får leda samlingen när de fyller år. Barnens inflytande är minimalt. Vi 

anser till en viss del får barnen inflytande eftersom de får välja leksak eller bok 

men å andra sidan så är det en styrd aktivitet av pedagogerna. I en studie av 

Hudson (2000) framgår det att när barnen får möjlighet att leda en samling 

erhåller de ett samspel med de andra i gruppen vilket ger en djupare 

lärprocess. Pedagogerna får möjlighet att observera hur barnen sampelar med 
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varandra, vilket är ett ypperligt sätt för pedagogisk dokumentation av 

samlingen. Det fanns även pedagoger som påtalar vikten av att utgå från 

barnens intressen och att vi lär tillsammans och att barnen har lika mycket att 

lära de vuxna. Vi håller med om att barnet skall ses som kompetenta 

kunskapsbärare.  Säljö (2000) talar om att sett ur ett sociokulturellt perspektiv 

sker lärande tillsammans med andra människor och miljöer med 

kommunikation som ett avgörande verktyg, där pedagogen har en stor 

betydelse hur samlingen organiseras för att göra barnen delaktiga i sin 

lärprocess.  Simeonsdotter Svensson (2009) menar att pedagogen har potential 

att påverka form, innehåll och arbetssätt i samlingssituationen. Det är en 

utmaning att mötas mellan barns och vuxnas världar. 

 

Ett sätt att få barnen delaktiga är att pedagogerna har en öppen dialog med 

barnen för att få större förståelse av barns livsvärld, vilket pedagogerna i vår 

studie påtalar när de beskriver hur de i samtal ställer öppna frågor för att ta 

reda på hur barnet upplever sin tillvaro. Eriksson (2007) talar om att det är 

pedagogerna som har makten att göra barn delaktiga. Det är viktigt att barnen 

verkligen får möjlighet att uttrycka sina uppfattningar och att pedagogerna 

lyssnar på dem och ger bekräftelse. Resultatet visar att pedagogernas önskan 

är att planera samlingarna tillsammans med barnen för att ge dem inflytande 

och delaktighet, men de har inte uppnått det. Här ställer vi oss frågande till 

vad det är som gör att pedagogerna inte uppnår det? Handlar det om tidsbrist 

eller en fördelning av makt? 

 

Pedagogers strategier vid utmanande beteenden 

Pedagogerna i vår studie använder olika strategier för att möta de pratsamma 

och tysta barnen i en samlingssituation. Det kan vara att fördela talutrymme, 

bromsa de pratsamma och stötta de tysta att våga tala. De påtalar vikten av att 

välja rätt aktiviteter som är anpassade efter barnens behov. Vi menar att 

eftersom pedagogerna planerar innehållet och styr aktiviteter i samlingen så 

ges inte barnen någon möjlighet att påverka sin situation. Forskning av Green, 

Mays och Jolivette (2011) visar att besvärliga beteenden kan minska genom att 

barnen får en valmöjlighet mellan olika aktiviteter, vilket leder till att barnen 

får ökad motivation och att de får lättare att samspela med andra.  

 

Pedagogerna i vår studie talar om att de tänker på hur de placerar barnen i 

samlingen för att undvika stökighet eller lyfta de tysta barnen. Detta för att 

kunna vara ett stöd för barnet. Vi menar att det ställer krav på barnen som 

måste anpassa sig till det som pedagogen bestämt men och andra sidan kan 

det vara en trygghet för barnet att få stöttning och bekräftelse i situationen. 

Nordin-Hultman (2004) kallar detta för ”mikromakt” det vill säga att 

pedagogen har auktoritet att utöva makt genom att bestämma var barnen ska 

sitta. 

 

Eriksson (2007) menar att om barnen delas in i mindre grupper kan man utgå 

från behov, förmågor och intressen och ge barnen större inflytande. Bland 
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pedagogerna i vår studie framkom det att de använder sig av 

gruppindelningar som är åldersanpassade men och andra sidan framkom det 

även att pedagoger har samling med hela barngruppen. Här ser vi att det kan 

uppstå ett dilemma då vi ser det som det finns för och nackdelar med båda 

sätten. Har man samling med hela barngruppen så utgår pedagogerna från att 

barn kan lära av varandra och att de stärker vi-känslan i gruppen och å andra 

sidan så kan man anpassa innehållet bättre i en åldersinriktad samling då det 

är lättare att utgå från barns individuella behov, förmågor och intressen. 

Rubinstein Reich (1993) påpekar dock att de yngre barnen inte har gruppvana 

men menar även att de äldre barnen kan ha svårigheter att vistas i grupp på 

grund av rådande situation. Här anser vi att det är viktigt att hela tiden utgå 

och reflektera över vilket behov som den aktuella barngruppen har. Drugli 

(2003) anser att det är viktigt att pedagogerna hela tiden utvärderar och 

reflekterar över vad som sker i en samlingssituation för att kunna utveckla och 

förbättra. 

 

Pedagogerna i vår studie beskriver hur de använder kommunikation som en 

naturlig strategi i sitt möte med barnen i sin vardag, och hur det ger möjlighet 

att fånga upp barnens intressen, funderingar och frågor. Williams och 

Pramling Samuelsson (2000) talar ur ett sociokulturellt perspektiv om vikten 

av språk och kommunikation som bärande länkar mellan barnet och 

omgivningen. Det framkommer även att pedagoger i vår studie använder sig 

av barnråd vilket vi anser vara en bra strategi för att ge barn inflytande och 

delaktighet i sin vardag. Detta menar även Johansson och Sandberg (2010)  när 

de talar om hur viktigt det är för barn att möta pedagoger som verkligen 

lyssnar och låter dem vara med och bestämma. Forskarna (Ahlberg, 2001; 

Simeonsdotter Svensson (2009), talar om ett kommunikativt relationsinriktat 

perspektiv där barns olikheter sätts i fokus och utifrån vilka didaktiska val 

som görs ska pedagogen kunna stötta barn i verksamhetens aktiviteter för att 

en kunskapsutveckling ska uppstå. Kommunikation, delaktighet, och lärande 

och är centrala analysredskap för att kunna upptäcka och stimulera barnens 

förmågor och styrkor. Vi menar att om man intar ett kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv och använder analysredskapen i samlingen kan 

detta leda till att utmanande beteenden minskar. 

 

Avslutande reflektioner 

Vår studie har gett oss en större förståelse av varför ett utmanande beteende 

hos barn visar sig i en samlingssituation. Barnet gör ett slags motstånd mot till 

exempel uppsatta regler, rutiner och att samlingens innehåll inte är av intresse. 

Det kan även bero på att barnen inte fått regler och rutiner förklarade för sig 

eller att de inte getts möjlighet att vara delaktiga i utformningen av regler och 

vad samlingen ska innehålla. Det kan även handla om att barnen är 

intresserade och vill dela med sig av sin kunskap genom att prata oavbrutet. Vi 

håller med det Dolk (2013) beskriver i sin studie att ett motstånd är ett försök 

till kommunikation från barnet. Barnet gör en slags återkoppling till 

pedagogen att det är något i dennes förhållningssätt som brister, att barnet inte 
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förstår eller de inte vill delta i det som pedagogen erbjuder. Pedagogen ska 

vara observant på dessa tecken och att se det som att barnen försöker lära 

pedagogen någonting. Vi upplever att de tysta och blyga barnen är svåra att 

göra delaktiga i samlingen, vilket resultatet i vår studie visar. Vår slutsats är att 

vid utmanande beteenden tycks pedagogerna ha uttänkta strategier för 

bemötande i samlingssituationen. Barnen i förskolorna vi har besökt inte har så 

stort inflytande i samlingens utformning och innehåll. Det är viktigt att komma 

ihåg att det är sammanhanget som är av betydelse och avgörande för hur ett 

beteende uppvisas, vilket Säljö (2005) påpekar när han talar om att lärandet är 

situerat och sker i sociala praktiker, pedagogen måste utgå från den situation 

som är aktuell. 

  

Förslag på fortsatt forskning  

Eftersom vi har gjort en intervjustudie som bygger på pedagogers 

uppfattningar skulle det vara intressant att utveckla forskningen med 

observationer som följs upp med samtal med pedagogerna för att ta reda på 

om pedagoger gör som de säger.  

 

Det skulle vara intressant att intervjua barn i förskolan för att få deras 

uppfattningar om samlingssituationen. 

 

Det skulle även vara intressant att undersöka varför dagens samlingar har 

samma innehåll som på 1940-talet.  Är det dags att uppdatera samlingen? 
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BILAGA 1: Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Mittuniversitetet i 

Härnösand. Vi håller på att skriva en C-uppsats under hösten. Vårt syfte med 

uppsatsen är att få pedagogers uppfattning om utmanande barn i 

samlingssituationen. 

 

För att undersöka detta område har vi valt att genomföra en intervjustudie 

som kommer att stå till grund för vårt arbete. 

Vår förfrågan är om ni skulle vilja delta i vår studie. Varje intervju kommer att 

ta ca: 40-60 minuter, och vi kommer att använda oss utav diktafon för att 

underlätta bearbetning och sammanställningen av vårt arbete. 

 

Vi kommer att utgå från de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002) vilket innebär att pedagogerna i förväg är informerade om studiens syfte. 

Ni har rätt att bestämma över er egen medverkan, vilket innebär att ni har rätt 

att avbryta er medverkan när ni vill. Vi kommer att använda materialet endast 

i vårt arbete och alla personer kommer att vara anonyma genom fingerat 

namn.  

 

Eftersom vi har begränsad tid avsatt för att genomföra studien. så skulle vi 

vilja genomföra intervjuerna under vecka 38 och 40. Vi kommer att vara 

tillmötesgående och flexibla i er önskan om mötesplats och tid. Tacksam för ert 

svar snarast om ni vill medverkan i vår studie på mail eller telefon. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Britt-Inger Gustafsson xxxxxxxx@miun.student.se , tel: xxxxxxxxxx 

Anneli Ericsson, xxxxxxxxx@miun.student.se , tel: xxxxxxxxxxx 
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 BILAGA 2: Frågeguide 

 

Utbildning 

 

Yrkesverksamma år 

 

Ålder 

 

 

 Beskriv hur en samling ser ut hos er. 

 

 Hur utformar ni en samling så att alla barn känner sig delaktiga och 

involverade? 
 

 Vad anser du vara ett utmanande beteende i en samlingssituation? 
 

 Vilka strategier använder du för att bemöta utmanande beteenden? 

 


