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Sammanfattning 

 
Vår studie syftade till att via intervjuer få fram fem pedagogers föreställningar om hur barn som 
utmanar samlingen i förskolan bemöts och vilka faktorer som kan påverka samlingen. Våra 
intervjuer visade att barn som utmanar samlingen i dagens förskola har ett stort inflytande och 
kan påverka sin medverkan i samlingen då pedagogerna i vår studie uttrycker att de väljer att se 
det positiva i varje barn och fokuserar på det som fungerar. Faktorer som pedagogerna anser 
påverkar samlingen är bland annat hur miljön är utformad och hur relationen mellan pedagog och 
barn ser ut. Det centrala som vi har sett i denna studie är att pedagogerna tar det fulla ansvaret för 
hur barn som utmanar görs delaktiga i samlingen.  
 
Nyckelord: Förskola, Samling, Barn som utmanar, Delaktighet, Förhållningssätt. 
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1. Inledning 

Det är samlingsstund på avdelningen Äpplet, alla barn sitter i en ring på golvet och lyssnar på en 
pedagog som har namnupprop. Ett barn reser sig från ringen och går till bilarna som ligger i en 
låda i hörnet av rummet. Barnet börjar leka med en bil och kör runt och pratar samtidigt högt. 
Pedagogen ber barnet att komma tillbaka och sätta sig i ringen men barnet lyssnar inte utan 
fortsätter istället att leka. Efter många tillsägelser och upprepat tjat från pedagogen som leder 
samlingen så slutar det med att en annan pedagog tar barnet som leker med bilarna och tvingar 
barnet att sitta i pedagogens knä. Barnet börjar skrika och visar tydligt att det inte vill sitta där. 
De andra barnen blir störda och pedagogens tålamod blir utmanat. Till slut tar pedagogen 
barnet i fråga och går ut från samlingen.  
 
Det här ett exempel från en förskolas samlingsstund och denna iakttagelse ligger till grund för vår 
studie. Vi har under vår förskollärarutbildning utvecklat ett intresse för de barn som utmanar dig 
som pedagog lite mer än andra. För att göra de utmanande barnen delaktiga i samlingen har vi 
sett att du som pedagog kan ha hjälp av att använda dig av olika förhållningssätt eller metoder. Vi 
har under vår utbildning läst Jesper Juul & Helle Jensens (2003) bok Relationskompetens och där 
benämner de barn i behov av särskilt stöd som barn som utmanar. Vi anser att detta begrepp 
passar väl in på den erfarenhet vi har med oss av barn som utmanar de regler som oftast redan 
finns uppsatta kring samlingen. Vi känner att vi behöver mer kunskap och en djupare förståelse 
för hur vi som framtida pedagoger kan hjälpa de barn som utmanar att bli en del av gruppen och 
göra samlingen till en utvecklande och rolig aktivitet för alla.  
 
Vi har upplevt att samlingen i förskolan ser väldigt olika ut och att det är en aktivitet som gör det 
svårt att göra barn som utmanar delaktiga då det oftast krävs koncentration, tystnad och förmågan 
att anpassa sig till resten av gruppen under samlingen. Vår erfarenhet är att i just samlingarna så 
upptar barn som utmanar mycket av pedagogens tid och medvetenhet. Vi har också varit med om 
att samlingen ibland hoppas över på grund av att vissa barn har svårt att till exempel sitta still, 
lyssna eller vara tysta.  
 
Den lärdom vi har med oss säger oss att det beror mycket på vilken inställning och vilket 
förhållningssätt pedagogen i fråga har när det kommer till att göra de utmanande barnen till en del 
av samlingen. Vi har även upplevt att det är betydelsefullt att du som pedagog skapar goda 
relationer med de barn som utmanar och vi vill veta mer om pedagogernas föreställningar om hur 
goda relationer med utmanade barn skapas och bibehålls. Vi vill ta reda på hur barn som utmanar 
bemöts samt vilka olika faktorer som pedagoger anser kan påverka samlingen och som kan göra 
det lättare för de barn som utmanar att bli delaktiga. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att undersöka förskolepedagogers uppfattningar om samlingen och deras 
upplevelser om barn som utmanar under denna aktivitet.  
 
Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 
- Vad har pedagoger för föreställningar om vilka faktorer som kan påverka samlingen? 
- Hur uttrycker pedagoger att de bemöter barn som utmanar under samlingsstunden? 
 
 

1.2 Uppdelning av arbete 
 
Vi genomförde intervjuerna tillsammans men delade upp oss så att en intervjuade och den andra 
satt bredvid och antecknade, den som intervjuade tog sedan ansvar för att sammanställa resultatet 
från just den intervjun. Therese har haft ansvar för intervjuerna med pedagog 1 och 2, Matilda har 
haft ansvar för intervjuerna med pedagog 3, 4 och 5.  
 
Therese har haft huvudansvaret för bakgrunden och Matilda har haft huvudansvar för den 
teoretiska utgångspunkten. Den litteratur som vi har läst har vi delat upp mellan oss och själva 
tagit ansvar för att redogöra för under tidigare forskning. Vi har sedan arbetat igenom 
sammanfattning, inledning, syfte, frågeställning, resultat och analys, diskussion och slutsats 
tillsammans för att sedan fläta samman texten till en helhet. 
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2. Bakgrund 

Juul & Jensen (2003, s. 250-251) har valt att benämna barn i behov av särskilt stöd som barn som 
utmanar. De anser att utmanande beskriver ett relationellt fenomen medan benämningen barn i 
behov av särskilt stöd i stället kategoriserar barnet. De menar att det inte räcker med kunskapen 
om barn och hur kunskap förmedlas till barnen utan pedagogen måste också utveckla sin 
kompetens att skapa och bibehålla relationer. De skriver att barn i behov av särskilt stöd bland 
annat kan vara barn som har koncentrationsstörningar, är energiska eller frågvisa. Vi har valt att 
genomgående använda begreppet barn som utmanar i vår studie för att vi anser att alla barn kan 
utmana dig som pedagog oavsett om barnet har en diagnos eller inte.  

Enligt skollagen och förskolans läroplan ska alla barn ges den ledning och 
stimulans som de behöver för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt. Alla barn behöver stöd i sin utveckling, några 
behöver särskilt stöd under vissa perioder eller under hela förskoletiden på 
grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter 
att tillgodogöra sig utbildningen av andra orsaker. För barn i behov av särskilt 
stöd i sin utveckling är en generellt god kvalitet i förskolan det viktigaste 
(Skolverket, 2013, s. 30). 

 
Beteenden som ses som problemskapande har det alltid funnits i vårt samhälle, de har bara 
beskrivits olika över tid. ”Problemskapande beteende är beteende som skapar problem för 
personer i omgivningen” (Heljskov Jørgensen, 2009, s.12). Det finns regler, lagar och 
förordningar som reglerar vårt beteende men alla människor kan inte anpassa sig till dessa regler 
och då ses oftast deras beteende som problemskapande. Människor utan diagnos men med ett 
problemskapande beteende försöker vi oftast reglera med olika metoder för fostran (Heljskov 
Jørgensen, 2009, s.10). Som pedagog bör du använda dig av ett arbetssätt som är anpassat till de 
intressen och behov som barnen uttrycker att de har samt att verksamheten och miljön utformas 
efter dessa (Lpfö98, rev. 2010, s. 12). Gerland & Aspeflo (2009, s. 108) menar att barnets 
protester alltid betyder något och att du som pedagog kan reflektera över om aktiviteten kanske är 
för tråkig, för meningslös eller för svår för barnet. Om vi listar ut vad problemen beror på kan 
många problem förebyggas. 

Ett av de tydligaste momenten i förskolan där barnen ska klara av att inordna sig i gemenskapen 
är i samlingen, detta är också en aktivitet som de flesta förskolor har och som av olika 
anledningar kan innebära svårigheter för en del barn. En utmaning för barnen under samlingen 
kan vara att den liknar skolans lektioner där det krävs att barnen kan lyssna, vänta och ta 
instruktioner och det ingår i barns socialisation att tränas till detta (Gerland & Aspeflo, 2009, s. 
100; Rubinstein Reich, 1996, s. 9 & 10). Samlingen kan också ses som ett tillfälle där alla får 
mötas på jämlika villkor. Dels för att samlingen ofta sker genom att alla sitter i en ring och 
genom att sitta på det sättet ser alla varandras ansikten och alla sitter lika nära centrum. I 
samlingen betonas också ofta en vi-känsla och det bidrar till en starkare känsla av 
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grupptillhörighet. Samlingen kan även ses som ett tillfälle där barnen får möjlighet att lära känna 
varandra och barn som annars kanske inte leker med varandra får chansen att träffas och prata 
eller leka tillsammans. Samlingen är också väldigt ofta glädjefylld och pedagoger använder sig 
ofta av musik i samlingen vilket kan bidra till att skapa en bra stämning i barngruppen 
(Davidsson, 2000, s. 6-10). 

Renblad & Brodin (2014, s. 385-389) lyfter i sin artikel Behövs specialpedagoger i förskolan? 
fram att barn som utmanar tidigt i livet bör få den hjälp de behöver. De menar att pedagoger i 
förskolan ger uttryck för att de behöver mer kunskap och resurser för att på bästa sätt kunna stötta 
och hjälpa de barn som behöver det för att på så vis möjliggöra för en positivare utveckling hos 
barnet. Det kan vara koncentrationssvårigheter, språkstörningar eller andra psykiska eller fysiska 
nedsättningar som kan vara orsaker till att barn är i behov av särskilt stöd. För att möjliggöra alla 
barns delaktighet så krävs det att pedagogen anpassar stödet efter varje barn genom att se vilka 
styrkor och svagheter barnet har men att fokus läggs på att se vad barnet kan istället för att titta på 
det som inte fungerar. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Barn som utmanar 
 
Utmanande beteende hos barn kan beskrivas som ett beteende som påverkar lärandet och 
interaktionen med andra barn och pedagoger negativt (Zaghlawan & Ostrosky, 2011, s. 439). 
Dessa barn kan även uppfattas som barn som skapar en ilska och irritation hos omgivningen och 
de kan även ta mycket energi av andra personer i deras omgivning, bland annat av pedagogerna 
på förskolan. Det är viktigt att som pedagog förstå att dessa barn behöver mer förståelse och mer 
hjälp än andra barn då misslyckanden är vanligt för dem (Socialstyrelsen, 2010, s. 9-10 & 14). 
Sandberg & Norling (2014, s. 45-46) skriver att barn som utmanar kan vara barn som har en 
diagnos, till exempel barn med emotionella störningar, men att det även kan vara barn som inte 
har en diagnos men upplevs av pedagoger på förskolan som barn som behöver mer stöd än andra. 
De skriver också om att pedagogers svårigheter att hantera dessa barn och att pedagogers 
inställning kan utgöra en utgångspunkt för om barn definieras som utmanande eller inte.  
 
Det är av stor betydelse för pedagogerna att ha den kompetens som krävs samt att ha ett 
gemensamt språkbruk inom arbetslaget när det gäller vilka metoder som används för barn som 
utmanar (Sandberg & Norling, 2014, s. 50). Pedagogens skicklighet kännetecknas av att klara av 
att anpassa sig till de omständigheter som för tillfället råder och att klara av att behärska olika 
metoder (Bronäs & Runebou, 2010, s. 15). Barn som utmanar har ofta ett beteende som kan 
pendla väldigt fort mellan bra och dåligt. Under de perioder som dessa barn uppvisar ett beteende 
som är mindre bra i pedagogens ögon blir det pedagogens arbetsuppgift att acceptera barnets 
egenskaper som det visar i just den stunden och att försöka göra det så bra som möjligt för barnet. 
Detta kan pedagogen göra genom att visa ett intresse för barnet och framförallt lyssna på det 
barnet säger och visa att pedagogen tar det på allvar (Kadesjö, 2001, s. 44-45). Som Gerland & 
Aspeflo (2009, s. 16) säger så är det i samtalet som vi visar hur vi bemöter barnet och det är där 
det finns möjlighet att skapa ett möte med barnet.  
 
I dagens förskola möter pedagogerna många barn som utmanar och för att bemöta dessa barn och 
för att klara av att göra dem delaktiga i barngruppen så krävs det stor kunskap kring olika 
arbetssätt och metoder som kan underlätta arbetet med att göra dessa barn delaktiga i resten av 
barngruppen. Det är även bra med lång erfarenhet samt en positiv attityd då pedagogens 
bemötande har stor betydelse för om barn görs delaktiga i barngruppen eller inte (Akalin m.fl, 
2014, s. 39-41). Att som pedagog använda sig av hela sin inlevelseförmåga är centralt för att 
kunna stötta varje barn i deras utveckling (Gerland & Aspeflo, 2009, s. 15). Okunskap hos 
pedagogen samt för stora grupper är även det saker som kan göra att barn som utmanar inte blir 
delaktiga i barngruppen. Även brist på undervisningsmaterial och brist på kunskap om olika 
metoder att använda i samlingen kan påverka pedagogens attityd. För att skapa en bra förskola så 
krävs det att barnen erbjuds en miljö som innehåller både kommunikation och språk (Serrebo, 
2003, s. 226-227; Vernersson, 2002, s. 23). Säljö (2013, s. 28 & 31) använder begreppet redskap 
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och förklarar det som en resurs som människan använder för att förstå sin omvärld. Begreppet 
redskap brukar delas upp mellan fysiska redskap och språkliga redskap och dessa redskap kan 
pedagogen använda för att underlätta för barn som utmanar under samlingen. Fysiska redskap 
(som även brukar kallas för artefakter) är till exempel memorykort, iPads och dockor. Det som 
utmärker de fysiska redskapen är att de är tillverkade av människor och har ett specifikt syfte. 
Språkliga redskap har en intellektuell karaktär och har fokus på det kommunikativa och/eller det 
mentala. Språket är inte en fysisk artefakt men det finns materiella sidor och konsekvenser som 
språket och kommunikationen har som gör att det kan ses som en uppsättning redskap. Språket 
och kommunikationen behöver individen för att kunna fungera socialt och samspelet behövs för 
att barnets intelligens ska utvecklas (Svensson Höstfält, 2012, s. 39). Som pedagog använder du 
dig av kommunikationen för att förmedla kunskap och språket som redskap hjälper då till att föra 
fram det vi vill ha sagt (Säljö, 2005, s. 32-33). “Samtalet har varit, är och kommer alltid att vara 
den viktigaste arenan för lärande” (Säljö, 2005, s. 33). 
 
Hjort & Pramling (2014, s. 6-7) beskriver samlingen som en aktivitet som har en lång tradition i 
förskolan samt att samlingsgrupperna var mycket större förr än i dagens förskola. Idag är det mer 
individen än gruppen som är i fokus för lärandet och idag finns kunskapen om att större grupper 
under samlingen försvårar lärandet och kommunikationen. Som pedagog är du en vägvisare när 
det kommer till att lära barn ingå i den gemenskap som samlingen inbegriper. För att klara av att 
göra detta så krävs det att du som pedagog skapar kontakt med barnet och engagerar och 
intresserar dig för samspelet er emellan (Hundeide, 2006, s. 35). Om pedagogen vid upprepade 
tillfällen tillrättavisar barn på ett kränkande sätt så blir det lätt att barnet utvecklar en låg 
självkänsla. Genom att vara en aktiv och engagerad pedagog kan en sådan negativ utveckling 
stoppas (Olsson & Olsson, 2013, s. 82). Det är viktigt att stärka och se det positiva hos barnet och 
inte lägga fokus på det negativa (Lenz Taguchi & Åberg, 2005, s. 70). Genom att se både 
svagheter och styrkor hos barnet kan åtgärder och arbetssätt planeras med målet att göra det så 
bra som möjligt för barnet. För att göra detta krävs det en noggrannhet och en vilja hos 
pedagogen att lära känna barnet och på så sätt få en förståelse för barnets förmågor och 
utveckling (Björck-Åkesson, 2014, s. 34). En närvarande pedagog som ser och uppmärksammar 
varje barn kan bidra till en lugnare och tryggare miljö på förskolan. Om det inte finns någon 
pedagog i rummet kan det lätt bli stökigt och bråkigt mellan barnen, det kan bidra till att barnen 
känner sig osäkra på vad som ska hända och hur det ska gå till, till exempel kan barnen bli osäkra 
på vem som ska sitta vart på samlingen (Davidsson, 2000, s. 4). Det är även viktigt att som 
pedagog vara närvarande för att hela tiden kunna ge barn som utmanar motivation i nuet, något 
som dessa barn är väldigt beroende av för att kunna hitta kraft och energi till att hålla kvar 
koncentrationen vid en aktivitet en längre stund. Denna motivation kan bestå av korta positiva 
kommentarer som uppmuntrar barnet att fortsätta med aktiviteten (Kadesjö, 2001, s. 47-48; 
Kinge, 2014, s. 125). I stället för att tillrättavisa oönskade beteenden så bör pedagogen 
uppmärksamma de önskade. Den bästa metoden för att lära är positiv förstärkning, alla mår bra 
av att få höra positiva saker. Det kan leda till en stor förändring för barnet genom att pedagogen 
berömmer och ser det positiva barnet gör (Hedström, 2014, s. 87, 105 & 175). Det är även av stor 
vikt att som pedagog tänka på att om ett barn uppvisar ett problemskapande beteende under en 
aktivitet så handlar det oftast inte om vilja utan om en oförmåga att klara av aktiviteten och att 
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kraven troligtvis är för höga för barnet (Heljskov Jørgensen, 2009, s. 26). Olsson & Olsson 
(2013, s. 9) skriver att i det pedagogiska arbetet är det en utmaning att se möjligheterna för de 
barn som har svårigheter. Samlingen kan vara ett bra test för att se hur bra förskolan fungerar. 
Präglas samlingen av tjat och tillsägelser så behöver troligtvis något förändras men är det 
begripligt för barnen och uppfattas som roligt så är samlingarna oftast bra utformade (Hedström, 
2014, s. 120). 
 
Granlund (2014, s. 173) och Doverborg & Pramling Samuelsson (2012, s. 67) tar båda upp att det 
är pedagogens ansvar att ordna miljön på ett bra sätt och är miljön anpassad till barnets förmåga 
så fungerar det bättre för barnet att delta i samlingen. Även Gerland & Aspeflo (2009, s. 112) och 
Granlund (2014, s. 173) säger att det är miljön som inte är tillräckligt anpassad om det inte 
fungerar bra för barnet under samlingen. Att klara av att vänta på sin tur, sitta still och att lyssna 
på andra barn och pedagoger kräver mycket av barn, vilket är viktigt att tänka på när samlingen 
ska planeras (Gerland & Aspeflo, 2009, s. 102; Hedström, 2014, s. 120). Barn kan undvika 
aktiviteter där de är rädda att misslyckas, så om samlingen präglas av skam och skuldtänkande så 
kan barns utveckling hindras om de väljer att inte delta (Olsson & Olsson, 2013, s. 81). Om ett 
barn har svårt att delta i samlingen på ett bra sätt så bör pedagogen fundera över hur samlingen 
kan ändras för att barnet ska uppleva det mer meningsfullt. Vilken plats barnet sitter på kan också 
underlätta, till exempel kan det kännas lättare för barnet om det har en bestämd plats under 
samlingen (Gerland & Aspeflo, 2009, s. 102 & 129; Kinge, 2014, s. 125). Att dela in barnen i 
mindre grupper under samlingen kan också underlätta för de barn som utmanar, små grupper gör 
att pedagogen hinner ge det enskilda barnet mer tid och barnets möjlighet att påverka och bli 
delaktig blir då större. Små grupper gör det även lättare för pedagogen att bemöta alla barn 
utifrån deras egna förutsättningar och behov och gör det enklare för pedagogen att planera 
samlingen utifrån barnens intressen (Eriksson, 2014, s. 224).  

Andra saker som kan påverka beteendet hos barn som utmanar är hur lång samlingen är, en 
längre samling gör att fler barn visar ett utmanande beteende än om samlingen pågår under en 
kortare tid. För att få en lugnare samling kan pedagogen även förbereda barnen på att det kommer 
vara en samling och göra det till en rutin på förskolan. Det kan även fungera att använda 
bestämda platser under samlingen och att vissa barn får sitta bredvid en pedagog, det kan även 
hjälpa att ha något som motiverar barnen till att genomföra en bra samling. Struktur kan hjälpa 
barn att förstå sammanhang men det är viktigt att tänka på att inte vidhålla strukturen om barnet 
uppvisar ett utmanande beteende (Heljskov Jørgensen, 2009, s. 87). Även Kinge (2014, s. 125) 
tar upp att rutiner i vardagen är positivt för barn som utmanar, hon skriver att det är betydelsefullt 
för dessa barn att veta vad som ska hända under dagen och när det kommer att hända, då 
oplanerade och oförutsedda händelser kan göra så att dessa barn visar ett utmanande beteende. 
För att klara av att se det enskilda barnet så är flexibilitet en egenskap som kan hjälpa dig som 
pedagog, flexibilitet är även en bra egenskap för att klara av att hantera förändringar som kan 
tvingas göras i planeringen om ett barn uppvisar ett utmanande beteende under samlingen 
(Doverborg, Pramling & Samuelsson, 2012, s. 24; Hjort & Pramling, 2014, s. 8). Om ett barn 
visar ett utmanande beteende under en samling skriver Zaghlawan & Ostrosky (2011, s. 443) 
att pedagoger ibland pratar enskilt med barnet om barnets beteende och att barnet ibland får 
lämna samlingen. Det är pedagogens uppgift att få barnen att känna en vi-känsla och en känsla av 
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tillhörighet till gruppen, lyckas pedagogen med detta blir det lättare för barnen att leva upp till de 
förväntningar som finns under en samling (Heljskov Jørgensen, 2009, s. 89). 

3.2 Pedagogens förhållningssätt och inställning till barn som utmanar 
 
Eriksson (2014, s. 218) menar att pedagoger bör ha ett förhållningssätt som innebär en tro på 
barnets förmåga och deras kompetens för att detta ökar möjligheten till att göra barnet delaktig. 
Serrebo (2003, s. 230) säger att det som pedagog är väsentligt att ha kunskap om barn med olika 
funktionshinder och att signaler som dessa barn ger tolkas och lyssnas in, om dessa signaler 
ignoreras och inte bekräftas kan barnet få känslan av att det är oviktigt. För att barnet ska ges 
möjlighet att få utveckla en positiv självbild så bör pedagogen visa en tilltro till barnets förmåga 
samt ha en realistisk syn på barnets möjligheter men även inse de begränsningar som barnet har. 
Gerland & Aspeflo (2009, s. 87) skriver att barn kan ha svårigheter med vissa saker men styrkor i 
andra och därmed bör barnets starka sidor framhävas och förstärkas och därigenom göras delaktig 
(Serrebo, 2003, s. 233-234). Ett mål med arbetet kring barn som utmanar bör vara att stärka de 
sidor som fungerar och på så sätt hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att ta egna initiativ för att 
de ska klara av att lösa problem men även att styra deras handlande i vardagen. Det är också av 
stor betydelse att som pedagog ge dessa barn en bred erfarenhet av olika aktiviteter, vilket även 
det kan underlätta för barnen när de ställs inför problem i vardagen (Kadesjö, 2001, s. 162). 
Sandberg & Norling (2014, s.53) tar även de upp att pedagogen bör ha ett förhållningssätt till 
barn som utmanar som stärker och uppmuntrar barnens bra egenskaper. En sak som inte ska göras 
är att plocka bort aktiviteter bara för att vissa barn kanske inte kan vara med på lika villkor som 
de andra. Ett exempel är sagosamlingen, bara för att det finns ett hörselskadat barn i gruppen ska 
inte sagosamlingen tas bort. Det pedagogen kan göra är att fundera över om barnet i fråga har 
någon behållning av just denna aktivitet, det kanske kan vara så att barnet skulle få ut mer av att 
göra något annat under denna tid (Serrebo, 2003, s. 237).  

Hos varje barn finns det ett behov och vilja av att samspela, kommunicera och att utvecklas och 
hos pedagogen måste det finnas både kunskap och inlevelseförmåga för att se de behov som 
barnen har för att på bästa sätt kunna hjälpa dem att utvecklas. I kommunikationen med barnet 
måste alla vägar hållas öppna genom att pedagogen använder sig av olika uttrycksformer som 
exempelvis lek, förstärkt kroppsspråk, drama och bildsymboler. Att samtala med barn genom att 
prata eller använda sig av bilder kan hjälpa om barnet vid upprepade tillfällen inte klarar av att 
vara med under samlingen (Hedström, 2014, s. 65).  Bilder kan vara ett sätt att tydliggöra för barn 
(Gerland & Aspeflo, 2009, s.114). För att kunna nå barnet och skapa en relation på ett djupare 
plan är kommunikationen ett av de mest betydelsefulla verktygen. All form av kommunikation är 
bra och pedagogen bör därför erbjuda barn olika sätt att kommunicera samt att du som pedagog 
bör förstärka din egen kommunikation genom att använda dig av tecken, kroppsspråk eller bilder 
(Gerland & Aspeflo, 2009, s. 108; Ottosson, 2014, s. 273). Genom att använda sig av bildstöd får 
barn som har svårigheter med kommunikation ett alternativt verktyg att använda sig av samtidigt 
som det skapar en mer inkluderande miljö då det gör det gör det lättare för barn som har 
svårigheter att kommunicera (Hedström, 2014, s. 121). 
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Grunden för didaktik är att det finns en skepticism till att det finns ett system för lärande som 
gäller alla. Varje metod som används i verksamheten måste ändras och anpassas till varje 
undervisningssituation och till varje individ för att ett lärande ska uppstå. Den didaktiska 
triangeln kan vara ett hjälpmedel vid planeringen av samlingen. Triangeln visar på tre faktorer, 
läraren, barnet och ämnet samt relationen mellan dessa tre. Alla tre relationerna är viktiga att se 
men kan bara förstås i form av att titta på den tredje faktorn. Exempelvis kan du som pedagog 
inte bara titta på relationen mellan barn och ämne. Hänsyn måste även tas till den tredje faktorn, i 
detta fall pedagogen. Ett barn lär sig inte meningen med samlingen av sig självt utan barnet måste 
ha en pedagog som medupptäckare (Bronäs & Runebou, 2010, s. 28-29 & 84-85).  

Miljön i förskolan spelar en stor roll för om barn som utmanar får tillräcklig stimulans för att 
kunna bygga en grund till en positiv utveckling. För att lyckas med detta bör du som pedagog ha 
en genomtänkt planering. En planering som inte är genomtänkt kan bidra till att barnets 
svårigheter blir mer tydliga och då det kan det i värsta fall förvärras för barnet. De svårigheter 
barn som utmanar har måste hela tiden ses i samband med det sammanhang som dessa 
svårigheter utspelas i. Pedagogernas förhållningssätt kan påverka ett barns beteende både positivt 
och negativt och det är därför angeläget att verksamheten planeras utifrån de behov som barn som 
utmanar har och att pedagogens attityd och beteende anpassas efter varje barn (Kadesjö, 2001, s. 
161). Vid en samling uppstår det flera lärtillfällen, dessa tillfällen innehåller bland annat siffror 
och årstider men även saker som turtagande, att lyssna på andra personer och att interagera med 
andra personer. Dessa lärtillfällen störs dock ofta av utmanande barn som bland annat har 
humörsvängningar och ibland lämnar samlingen. Detta kan dock undvikas genom att pedagogen 
använder en genomarbetad planering och har tillräckliga kunskaper för att kunna fånga barnens 
intresse och på så sätt engagera dem i samlingen och därför bör du som pedagog ha barnet i fokus 
när du väljer syftet med samlingen (Zaghlawan & Ostrosky, 2011, s. 440-443). 

 
 
3.3 Relations- och trygghetsskapande till barn som utmanar 
 
Som pedagog bör du tänka på att relationen skapas vid interaktionen med barnen och att du 
engagerar dig i barnen får därmed stor betydelse (Howes m.fl., 2013, s. 273). Att som pedagog 
klara av att fånga upp vad barnen pratar om är en väg till att skapa relationer med barn (Hjort & 
Pramling, 2014, s. 7). Genom samlingen kan en gemenskap och en trygghet skapas inom gruppen 
och detta är en av samlingens huvudsakliga funktioner. Gemenskapen och tryggheten skapas 
delvis med hjälp av samlingens form, ofta sitter barnen och pedagogerna som är med på 
samlingen i en cirkel vilket gör att alla ser alla och det skapar en närhet i gruppen, det är inte 
heller någon som är sist eller först vilket även det kan bidra till en trygghet och en gemenskap. I 
samlingen är det också väldigt vanligt att det förekommer någon form av upprop och det bidrar 
också till gruppens gemenskap då varje barn blir sett och uppmärksammat. En annan del av 
samlingen som är väldigt vanligt är att pedagogen berättar vad som ska hända under dagen och 
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detta bidrar till att barnen kan känna en trygghet över att veta vad som kommer att hända 
(Davidsson, 2000, s. 23).  

Det viktigaste är inte att du som pedagog har en nära relation till alla barn utan att varje barn har 
en nära relation till någon av pedagogerna, då en god relation mellan pedagog och barn ger barnet 
möjlighet att växa (Hedström, 2014, s. 113 & 115). En god relation mellan pedagog och barn gör 
även att det blir lättare för pedagogen att sätta gränser, upprätthålla rutiner och skapa struktur 
(Olsson & Olsson, 2013, s. 34). En relation som präglas av tillit skapar du som pedagog genom 
att lyssna och uppmärksamma barnet och även uppmuntra barnet till att kommunicera med ord. 
Genom att lyssna och uppmärksamma barnet kan du som pedagog även skapa en trygghetskänsla 
hos barnet (Eresund & Wrangsjö, 2008, s. 296; Orrenius, 2005, s. 18). 

Kvaliteten och konsekvenserna av det samspel som pågår mellan en pedagog och ett barn är helt 
och hållet pedagogens ansvar (Juul & Jensen, 2003, s. 106). Barn som ofta hamnar i konflikter 
har ibland även en dålig relation till pedagoger, att skapa goda relationer blir därmed en stor del 
av vardagen i förskolan. Nära relationer mellan pedagoger och barn har stor betydelse när det 
kommer till att ha empati för barnets svårigheter. En nära relation gör att pedagogen tillsammans 
med barnet söker svaren på vilka färdigheter som behövs tränas på för att barnet vidare ska kunna 
utvecklas och lära. Den inlevelse och förståelse som pedagogen förmedlar har större betydelse än 
själva metoden och avgörande för om barnet har en känsla av att det blir hjälpt eller inte 
(Hedström, 2014, s. 13-14 & 148). Att skapa en stark och trygg relation mellan barn och pedagog 
är även betydelsefullt för att barnen ska känna att de har ett värde, en nära relation kan även 
stärka barnens självkänsla och deras tro på sin egen förmåga (Orrenius, 2005, s. 22 & 27). 
Barnets intressen kan vara en ingång till att du som pedagog lättare kan skapa en god kontakt 
(Gerland & Aspeflo, 2009, s. 78). En nära relation kan även bidra till att barnen blir mer 
engagerade i förskolans aktiviteter och på så sätt får de mer kunskap, detta kan både bero på att 
barnen dras mer till en pedagog som de har en bra relation till men också att en bra relation ofta 
bidrar till att pedagogen engagerar sig mer i barnens intressen och anpassar förskolans aktiviteter 
efter dessa (Howes m.fl., 2013, s. 273-274). En nära relation är även positivt så att pedagogerna 
kan ta över föräldrars roll som en trygg vuxen i barnens liv under den tid som barnen spenderar 
på förskolan. Detta görs bäst i nära samarbete med barnens föräldrar och är särskilt viktigt under 
barnens första år (Orrenius, 2005, s. 25). 

Sammanfattningsvis kan vi i den tidigare redovisade forskningen se att det finns olika sätt att 
definiera barn som utmanar men att en gemensam syn är att dessa barn behöver mer stöd än 
andra. Vi kan även se att planeringen av samlingen har betydelse för hur barn som utmanar kan 
delta på samma villkor som andra barn. Att som pedagog använda sig av olika redskap i 
samlingen och att utforma miljön är faktorer som kan påverka möjligheten att göra barn som 
utmanar delaktiga. Det är också tydligt att det är pedagogen som har ansvar för kommunikationen 
och relationsbyggandet med de barn som utmanar för att dessa barn ska kunna bli delaktiga på 
samma villkor som andra.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Tre specialpedagogiska perspektiv 
 
Nilholm (2005 & 2007) och Svensson Höstfält (2011) tar upp tre olika grundläggande perspektiv 
som används inom specialpedagogik. Dessa tre är det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 
perspektivet och dilemmaperspektivet och dessa perspektiv har olika syn på vart problemet ska 
placeras, hos individen, i miljön eller hos både individen och miljön. Inom specialpedagogiken 
finns det speciella sätt att undervisa och forma verksamheten på för att de barn som inte klarar av 
att ingå i den vanliga verksamheten ska kunna göras delaktiga.  

4.1.1 Det kompensatoriska perspektivet 
 
Inom det kompensatoriska perspektivet är fokus på att problemet ligger hos individen (Nilholm, 
2005, s. 125; Nilholm, 2007, s. 18). För att hitta en lösning för barn som utmanar utformas frågor 
som fokuserar på hur individen beter sig och vad för brister som individen har (Nilholm, 2007, s. 
20). Inom detta perspektiv delas problemen upp i olika grupper, detta görs för att hitta en 
förståelse för problemen samt för att hitta metoder och åtgärder. Dessa grupper är viktiga inom 
det kompensatoriska perspektivet och att dela in barnen i grupper ses som det centrala (Nilholm, 
2005, s. 127; Nilholm, 2007, s. 25). Det pedagogiska arbetssättet som förespråkas inom detta 
perspektiv är att pedagogen använder metoder och arbetssätt som kan styra barnens beteende 
(Nilholm, 2007, s. 36).  

4.1.2 Det kritiska perspektivet 
 
Enligt det kritiska perspektivet är det miljön som ska anpassas efter personen, inte tvärtom. För 
att hitta problemen ska fokus ligga på den omgivande miljön för att hitta problemen där och 
problemen ska förklaras utifrån brister i miljön (Svensson Höstfält, 2011, s. 42-44). Tanken om 
en skola för alla barn finns inom det kritiska perspektivet och handlar om skolans organisation 
och hur denna ska kunna bidra till att alla barn blir delaktiga på samma villkor i förskola och 
skolan. Inom perspektivet anses det att miljön behöver anpassas till barnens olikheter (Nilholm, 
2007, s. 50).  

4.1.3 Dilemmaperspektivet 
 
Inom dilemmaperspektivet anses det att alla barn som utmanar måste hanteras olika och att i vissa 
fall så kan problemet ses utifrån miljön och i vissa fall utifrån individen. Inom perspektivet 
betonas också vikten av pedagogens kunskap om hur barn som utmanar uttrycker sig och bemöts 
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i verksamheten (Nilholm, 2007, s. 23). Kategorisering av barn ses både som negativt och positivt 
inom dilemmaperspektivet. Negativt för att kategorisering att grupper skapas och tilldelas 
negativa egenskaper. Positivt med kategorisering är att det kan vara till hjälp för att kunna 
upptäcka de barn som utmanar (Nilholm, 2007, s. 68). En grundläggande tanke inom 
dilemmaperspektivet är att barn i dagens förskola ska få gemensamma erfarenheter och 
kunskaper samtidigt som dessa barns olikheter måste bemötas på olika sätt av pedagogerna i 
förskolan (Nilholm, 2005, s. 135). 
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5. Metod 

5.1 Metodval 
 
I denna studie har samtalsintervju använts som metod. I en samtalsintervju finns det färdiga 
frågor som varje svarsperson får gå igenom. Det kan vara så att frågornas formulering och även 
ordningsföljd kan ändras beroende på hur dialogen med intervjupersonen i fråga utvecklas. Målet 
med en samtalsintervju är att få en beskrivning av hur människor uppfattar ett visst område eller 
ett visst tema för att på så vis kunna utveckla olika begrepp och definiera flera olika kategorier. 
Det är inte personen i fråga som står i fokus vid en samtalsintervju utan det är det som personen 
ger uttryck för som är det väsentliga. För att få fram detaljerad information inom ett visst område 
är det bra att använda sig av strukturerade frågor. Är frågorna ostrukturerade är det lätt att få 
mycket information som är svår att använda i sin analys. Nackdelar med att göra 
samtalsintervjuer kan vara att den som blir intervjuad blir påverkad av hur frågorna ställs, till 
exempel genom hur frågorna uttalas eller hur intervjuarens kroppsspråk och mimik uppfattas 
(Bell, 2014, s. 163; Esaiasson m.fl., 2010, s. 228-229 & 235).  

5.2 Genomförande 
 
Vi började med att skapa en intervjuguide och utforma våra intervjufrågor utifrån vårt syfte (se 
bilaga 1). Frågorna som användes i intervjun var öppna och gjorde det möjligt för oss att kunna 
ställa följdfrågor. Vi valde att ställa frågor på det viset för att få djupare och uttömmande svar av 
pedagogerna. De första frågorna i intervjuguiden hade en mer allmän karaktär där vi frågade om 
hur länge pedagogen arbetat inom förskolan samt vilken utbildning som denna hade. Den första 
kontakten med pedagogerna skedde via telefon där de informerades om studien och blev 
tillfrågade om de ville delta. Vid denna telefonkontakt bestämdes även tid och plats i samråd 
mellan oss och pedagogerna. Vi skickade frågorna via mail till de som vi skulle intervjua för att 
de skulle ha möjligheten att läsa frågorna innan och på så vis kunna ge oss genomtänkta svar. 
Alla intervjuerna skedde sedan pedagogernas arbetsplats i ett lugnt och avskilt rum. 

Vi har valt att delta båda två under alla intervjuer då det kan bidra till att vi får en bättre förståelse 
kring intervjun och det blir även lättare att samla in en större mängd information när vi deltar 
båda två. Under intervjuerna var det en av oss som intervjuade och den andra satt bredvid och 
lyssnade och tog anteckningar. Dock så har vi valt att bara intervjua en person i taget då det i 
gruppintervjuer kan vara svårt att få fram allas åsikter och det kan även bli så att de som blir 
intervjuade inte vill/vågar säga sin verkliga åsikt när andra hör på (Trost, 1997, s. 44-45).  

 
Vi valde att anteckna och göra ljudinspelningar under samtliga intervjuer. Att spela in det som 
sägs under en intervju är bra för att senare kunna lyssna på de svaren som kommit fram på 
frågorna och på så sätt kunna sammanfatta resultaten från intervjun. Att kunna lyssna på svaren 
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flera gånger bidrar också till att transkriberingen från intervjun blir korrekt. Det är även bra att 
spela in under intervjun för att den som intervjuar ska kunna rikta all sin uppmärksamhet åt den 
som blir intervjuad. Dock så är det upp till den personen som blir intervjuad att bestämma om 
han/hon vill att intervjun spelas in (Bell, 2014, s. 165; Trost, 1997, s. 50).  

5.3 Databearbetning 

 
Efter intervjuerna transkriberades dessa och vi gick även noggrant igenom anteckningarna från 
intervjuerna. Vi har även lyssnat igenom intervjuerna flera gånger för att vara säkra på att få med 
allting som sagts under intervjun. 
 
I arbetet med analysen jämförde vi anteckningarna från transkriberingen med de teoretiska 
utgångspunkterna som vi valt att fokusera på i denna studie. Utifrån det så delade vi upp 
resultaten i olika teman för att göra det mer överskådligt.  

5.4 Urval 
 
I vår studie har vi valt att intervjua tre förskollärare och två barnskötare från fyra olika förskolor i 
mellan Sverige. I förskolan finns det två stora yrkesgrupper, barnskötare och förskollärare, vår 
erfarenhet är att båda dessa yrkesgrupper har ansvar för samlingen på förskolan och vi har därför 
valt att intervjua både barnskötare och förskollärare i denna studie. Intervju personerna valdes ut 
genom vårt kontaktnät. Vi har valt att benämna både förskollärarna och barnskötarna som 
pedagoger då vår erfarenhet säger oss att det inte är av betydelse vilken titel du har när det 
kommer till att bemöta barn som utmanar.  

5.5 Etiska ställningstaganden 
 
Vi har i vårt val av att göra intervjuer tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002, s. 7-14) fyra 
forskningsetiska principer. Den första principen är informationskravet vilket innebär att de som är 
berörda av forskningen ska få ta del av syftet med forskningen. Vi har vid den första kontakten 
via telefon delgivit alla deltagare information om syftet med vår studie och de krav vi har för 
deltagande. Den andra principen är samtyckeskravet innebär att de som intervjuas gör det av fri 
vilja och är fria att när som helst avbryta samarbetet. Vi har vid intervju tillfället informerat om 
att deltagarna är överens om samarbetet men att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 
Tredje principen är konfidentialitetskravet och innebär att ingen utomstående ska få ta del av den 
information som informanten ger. Vi informerade informanterna om konfidentialitetskravet 
genom att utförligt förklara att inga obehöriga kommer att kunna koppla svaren till personen i 
fråga. Fjärde principen är nyttjandekravet som säger att informationen som ges endast får 
användas till forskning. Vi har vid intervju tillfället informerat om att svaren från intervjun endast 
kommer att användas för denna studie. 
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5.6 Reflektion över metod 
 
Vårt val av metod gav oss den erfarenhet och de kunskaper som vi var ute efter hos de pedagoger 
som vi intervjuade. När vi bokade in intervjuerna bad vi om att få 30-45 minuter med 
pedagogerna vilket visade sig vara en bra tid då vi hann med att fråga det vi ville och det blev 
även effektiva intervjuer då både vi och pedagogen som blev intervjuad visste ungefär hur lång 
tid vi hade på oss för intervjun. Vi ser positivt på att vi var med båda två under intervjuerna då 
det gett upphov till ett samtal mellan oss kring de svar vi fick och därmed ett större lärande.  
 
Vi är medvetna om att vi även hade kunnat göra observationer för att utöka vårt resultat men 
valde att endast utföra intervjuer då vi bedömde att tiden inte skulle räcka till för att göra både 
observationer och intervjuer på de förskolor vi kontaktat. Valet att endast utföra intervjuer gjorde 
det möjligt för oss att fördjupa oss i pedagogens kunskap och erfarenheter kring ämnet för att på 
så vis fördjupa vår studie.  
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6. Resultat/Analys 

6.1 Presentation av de som vi har intervjuat 
 
Pedagog 1 - Pedagogen har arbetat inom förskolan i tolv år. På den förskola pedagogen nu är på 
har de samling varje dag innan lunch och de delar då upp gruppen i två delar. Pedagogen har 
samling för de mindre barnen och ansvarar då för cirka tio barn. Personligen anser pedagog 1 att 
samlingen är ett bra tillfälle att uppmärksamma alla barn men att det negativa kan bli att barn som 
utmanar kan bli utsatta för tjat. Pedagogen anser att om det ska vara samling på förskolan så bör 
det vare en återkommande rutin varje dag. Denna pedagog anser att alla barn är utmanade på sitt 
sätt, det kan vara språkligt, under matstunden eller vid påklädning. 
 
Pedagog 2 - Pedagog nummer 2 har arbetat som inom förskolan sedan 2009. På pedagogens 
nuvarande förskola försöker de ha samling en gång om dagen innan lunch. Är alla pedagoger på 
plats så försöker de dela samlingen i två mindre grupper. Är ordinarie personal borta så kan det 
hända att samlingen uteblir. Personligen har pedagogen gått ifrån att tycka att samlingen är ett 
måste till att idag anse att samlingen inte behöver vara på rutin. En samlingsstund kan lika väl 
vara vid lunchbordet, det viktigaste är enligt pedagogen att alla barn någon gång under dagen får 
bli sedda och uppmärksammade. Denna pedagog har först svårt att ta till sig begreppet barn som 
utmanar då pedagogen under sin utbildning tagit till sig barn i behov av särskilt stöd eller barn 
med särskilda rättigheter. Men ju längre intervjun fortskrider så börjar pedagogen att använda sig 
av begreppet barn som utmanar och säger att det kan komma att bli ett ord som pedagogen 
kommer att använda sig av. 
 
Pedagog 3 - Denna pedagog har arbetat inom förskolan i cirka 30 år. På förskolan som 
pedagogen arbetar på nu har de samlingar i stort sett varje dag, en gång i veckan har de en 
sångsamling där alla barn på förskolan deltar och de övriga dagarna har de mindre samlingar inne 
på pedagogens avdelning. Pedagogens personliga åsikt om samlingen är att det är ett bra tillfälle 
för att kunna kommunicera med barnen och för att kunna se alla barn. Pedagogen föredrar små 
samlingar då det enligt pedagogen är lättare att få alla barn att komma till tals under dessa. 
Utmanande barn för denna pedagog är barn som har svårigheter som på något sätt utmanar 
pedagogerna. Pedagogen anser att det inte behöver vara barn med en diagnos och pedagogens 
åsikt är att diagnoser ibland kan bidra till en onödig klassificering av barnen. Pedagogen 
poängterar flera gånger under intervjun hur betydelsefullt det är för alla barn att få känna att de 
lyckas. 
 
Pedagog 4 - Pedagog nummer 4 har arbetat inom förskolan sedan 2006, under dessa nio år har 
pedagogen arbetat på samma förskola men på olika avdelningar och med barn i olika åldrar. På 
förskolan har de samling en gång i veckan med den grupp som pedagogen har ansvar för just nu, 
de har även små spontana samlingar där barnen får välja själva om de vill vara med eller inte. 
Dessa samlingar har de några gånger i veckan. Pedagogens personliga åsikt om samlingen är att 
den är rolig och att det är ett bra tillfälle för pedagogen att se alla barn. När denna pedagog hör 
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begreppet barn som utmanar tänker denne på barn i behov av särskilt stöd, både med och utan 
diagnos, pedagogen tänker även på barn som behöver bli sedda lite mer än andra. För denna 
pedagog är kommunikationen med barnen det centrala och ett av pedagogens mål med samlingen 
är att alla barn ska vara delaktiga. 
 
Pedagog 5 - Pedagog nummer 5 har arbetat inom förskolan sedan 1978. På avdelningen där 
pedagogen arbetar nu har de delat upp barnen i mindre grupper och denna pedagog har ansvar för 
de minsta barnen och med dem har de samling en gång i veckan. När pedagogen hör begreppet 
barn som utmanar uppfattar pedagogen begreppet som barn som kräver lite extra av pedagogerna, 
det kan vara att barnen kräver lite extra tid och omvårdnad. Pedagogen säger att det kan vara barn 
med diagnos men att det även kan vara barn utan diagnos. Pedagogen tycker att det är viktigt att 
se alla barn och att alla får bli delaktiga i samlingen på barnens egna villkor och utifrån deras 
personliga förutsättningar.  

6.2 Pedagogers föreställningar om hur barn som utmanar bemöts under 
samlingen 
 
Alla pedagogerna vi intervjuat säger att de bra egenskaperna som barn som utmanar har bör alltid 
uppmärksammas och att du som pedagog bör ge positiv feedback när barnet lyckas med något. 
Pedagogerna säger även att det lätt kan bli mycket tjat om det som inte funkar och att det inte blir 
bra för barnet, detta bemötande mot barnen kan kopplas till det kompensatoriska perspektivet 
(Nilholm, 2007, s. 20). Pedagog 3 säger att det är pedagogens uppgift att hitta lösningar som 
underlättar för barnet och att det ofta är vi som pedagoger som upplever beteendet som en 
svårighet, inte barnet som utmanar.  
 
“Det är vårt jobb att hitta lösningar för de här barnen, alla är ju olika och det är vår utmaning” 
- Pedagog 3 angående arbetet med och synen på barn som utmanar. 
 
Det som pedagog 3 här beskriver går även att se under det kritiska perspektivet där det anses att 
problemet inte ska läggas på barnet utan att orsakerna till problemet ska identifieras i det som 
finns omkring barnet (Svensson Höstfält, 2011, s. 42). Pedagog 3 uppmärksammar även att för att 
klara detta så bör det finnas en vilja att förbättra situationen och även det uttalandet går att koppla 
till det kritiska perspektivet. Pedagog 1 säger att det alltid gäller att försöka se det goda barnet gör 
och menar att bara för att ett barn inte kan vara med som alla andra i just samlingen så kan barnet 
vara en jättefin kompis och då måste pedagogen trycka lite extra på just det. Fyra av pedagogerna 
säger att det kan underlätta för barn som utmanar att sitta nära en pedagog eller kanske till och 
med i knät, denna metod tar Nilholm (2007, s. 36) upp som en metod som används inom det 
kompensatoriska perspektivet. Han skriver att inom det perspektivet används ett arbetssätt där 
pedagogen gör saker med målet att påverka och förändra barnets beteende, som till exempel att ta 
barnet till sitt knä med målet att få barnet att stilla still. Pedagog 4 berättar att de gått från att sitta 
på golvet till att sätta sig i ring på stolar under samlingen och att det fungerat mycket bättre för de 
barn som utmanar, detta arbetssätt är till skillnad från det som nämnts tidigare ett arbetssätt som 



 

21 

används inom det kritiska perspektivet då pedagogen ändrar på miljön och inte på barnen 
(Nilholm, 2007, s. 50). Pedagog 2 använder sig alltid av tecken som stöd och ofta av bildstöd i 
form av Ipads och memorykort för de barn som utmanar på grund av att de behöver språkligt 
stöd. Pedagog 1 använder sig också av bildstöd i samlingen och ibland även en handdocka som 
denna pratar igenom. Pedagogen menar att det kan vara lättare att nå barn som utmanar om något 
besjälas, till exempel en docka eller en nalle. Pedagog 5 tar upp att barn som utmanar görs lite 
extra delaktiga i samlingen, till exempel om de har namnupprop så kan detta barn få hålla i alla 
kort på barnen. Pedagog 3 säger att ibland använder sig denna av något föremål som får rollen 
som pratsymbol under samlingen. Pedagogen berättar att det innebär att till exempel ett gosedjur 
får symbolisera vem som får prata, barnet som håller i föremålet är det barnet som får prata och 
det blir då tydligt för barnen vems tur det är att prata och vilket barn som de andra ska lyssna på.  
 
Samtliga pedagoger säger att det gäller att hitta lösningar som passar alla barn och menar att det 
är sällan ett barn som utmanar tvingas att gå från samlingen. Ingen anser att det ska vara ett straff 
att få gå från samlingen utan barnet ska själv få välja om det vill vara kvar eller gå iväg. Pedagog 
1 säger att denna aldrig tar ett utmanande barn från samlingen, det är barnet som väljer. Men 
pedagogen betonar vikten av att se sin egen roll i varför i så fall barnet inte vill vara med på 
samlingen. Det är pedagogen som har i uppgift att göra samlingen intressant för alla barn. 
 
“Det är upp till oss som pedagoger att få samlingen att fungera” - Pedagog 5 om att bemöta barn 
som utmanar under samlingen. 

Även detta uttalande stämmer överens med det kritiska perspektivet då pedagogen betonar att det 
centrala är att se sin roll som pedagog och om det går att hitta en lösning hos pedagogen och har 
inte fokus på om problemet ligger hos barnet (Nilholm, 2007, s. 50). Om det är så att ett barn inte 
klarar samlingen oavsett vad du som pedagog gör så kan det vara bättre för det barnet att göra 
något annat, ett exempel pedagogen tar upp är att ett utmanade barn som de haft på förskolan har 
fått vara med och göra mellanmål istället för att vara med på samlingen och berättar att det 
fungerat jättebra för just det barnet. Detta arbetssätt stämmer överens med dilemmaperspektivet 
då pedagogen har provat olika arbetssätt och sett problemet både utifrån individen och utifrån 
miljön. Pedagogen som vi intervjuat lyfter även i detta uttalande att barn måste hanteras på olika 
sätt utifrån barnens förutsättningar och beteende vilket även det stämmer överens med 
dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007, s. 23). Pedagog 2 säger att om de upplever att ett barn bör 
tas ifrån samlingen för att barnet inte mår bra av det så använder pedagogerna sig av blickar 
sinsemellan och en pedagog tar i så fall barnet och går iväg och gör något annat, i detta uttalande 
går det att se en syn som överensstämmer med det kompensatoriska perspektivet då pedagogen i 
denna situation ser problemet som att det ligger hos barnet (Nilholm, 2005, s. 125; Nilholm, 
2007, s. 18). Pedagog 3 säger att om det blir så att ett barn misslyckas under en samling, det kan 
vara att barnet till exempel sitter och petar på ett annat barn eller på andra sätt stör något annat 
barn, får barnet två val, pedagogen säger att två val räcker då fler alternativ kan vara svårt att 
hantera för barnet. Dessa val brukar vara att antingen får barnet vara kvar på samlingen eller så 
får barnet gå därifrån och till exempel rita, de pratar då med barnet så att barnet är medvetet om 
att om barnet går in på samlingen igen så vet barnet vilka regler som gäller. Pedagog 3 uttrycker 
här att kommunikation är en stor del av arbetet på förskola. Om det är ett barn som är rörligt 
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under samlingen men inte stör något annat barn så tycker samtliga pedagoger att ett sådant 
beteende kan ignoreras. Alla uppger också att de även brukar prata med samtliga barn om hur en 
samling ska gå till så att barnen är medvetna om vilka regler som finns. Både pedagog 3 och 5 
berättar att de inte brukar bry sig så mycket om barn som sitter utanför ringen och till exempel 
håller på med en leksak, de berättar att deras erfarenhet är att så länge du som pedagog har 
planerat en samling som fångar barnets intresse så kommer barnet och sätter sig i ringen till slut. 
De menar att på detta sätt kan tjatet undvikas som kan bli om pedagogen försöker tvinga barnet 
till ringen, att det är bättre att ignorera beteendet och att barnet får komma till ringen av egen 
vilja. 

6.3 Pedagogers föreställningar om vilka faktorer som kan påverka samlingen 
 
“Jag har hellre fem minuter bra samling än 25 minuter som inte fungerar alls” - Pedagog 4 
angående hur lång en samling bör vara. 
 
En aspekt att tänka på är längden på samlingen enligt de pedagoger som vi har intervjuat. Alla 
säger att en kortare samling är bättre än en lång då barnen ofta har svårt att koncentrera sig och 
hålla fokus på en sak under en längre tid. Samtliga pedagoger tycker att cirka 10-15 minuter är en 
lagom lång tid för en samling, de poängterar dock att mycket ansvar ligger hos pedagogen och 
hur länge pedagogen lyckas hålla barnen intresserade av det som händer i samlingen. Pedagogen 
5 säger att samlingen brukar anpassas efter barnens dagsform, om barnen orkar sitta en längre 
stund en dag så har de en längre samling medan vissa dagar kan samlingen bli kortare om inte 
barnen är intresserade av det som sker i samlingen. Denna pedagog säger även att om samlingen 
inte fungerar så avbryts den av pedagogen. Detta överensstämmer med det kritiska perspektivet. 
Alla pedagoger uttrycker att de anpassar tiden på samlingen efter barnens förmåga att hålla 
intresset uppe för samlingen istället för att tvinga kvar barnen i samlingen (Nilholm, 2007, s. 50).  
 
Pedagog 3 och 5 tar även upp att tidsplaneringen runt samlingen är väsentlig. Som exempel säger 
pedagog 3 att om samlingen ska ske direkt efter en utevistelse så måste du som pedagog tänka på 
att de barn som kommer in först inte direkt behöver sätta sig i samlingsringen och vänta på att de 
barn som kommer in sist har hunnit sätta sig. Det kan lätt bli så att de barn som har fått sitta och 
vänta länge snabbt tappar koncentration när samlingen väl börjar. Pedagogen föreslår istället att 
barnen kan få sitta och rita eller göra något annat tills alla barn har kommit och samlingen kan 
börja. Pedagog 5 som också tar upp tidsplaneringen runt samlingen anser att barnen inte ska 
behöva avbryta sin lek för att ha en samling och att det är bra att lägga samlingen i samband med 
en måltid. Pedagogen poängterar att något av det väsentligaste är att barnen inte ska bli avbrutna 
när de leker för att ha en samling. Även pedagog 2 säger att hon kan ha planerat en samling noga 
men att hon inte avbryter barnens lekar enbart för att genomföra samlingen.  
 
De pedagoger som vi har intervjuat tar även upp att storleken på samlingen är avgörande för om 
samlingen lyckas eller inte. Pedagog 3 poängterar att det är viktigt att tänka på hur många barn 
som är med på samlingen och att de aktiviteter som sker under samlingen anpassas till antalet 
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barn. Pedagog 1 och 2 tycker att små grupper på samlingen tillför barnen mycket mer och 
underlättar lärtillfället. Pedagog 2 anser att för stora barngrupper gör det mycket svårare att göra 
alla barn delaktiga. Det som avgör om det blir stor eller liten samlingen är enligt pedagog 2 om 
ordinarie personal är på plats. Även i dessa två stycken går det att se en koppling till det kritiska 
perspektivet genom att pedagogerna betonar att miljön måste anpassas efter barnen och deras 
olikheter (Nilholm, 2007, s. 50).  
 
Pedagog 1, 2, 3 och 5 säger att de upplever att miljön runt omkring lätt stör på samlingen. 
Pedagog 2 säger att de har anpassat samlingsrummet genom att sätta upp tyg för hyllorna och 
ibland så flyttar de ut bord och stolar från det rummet för att minimera intrycken, detta har de 
gjort för att göra det lättare för de barnen som annars har svårt att koncentrera sig på samlingen. 
Pedagog 1, 2, 3 och 5 tar upp att övriga pedagoger som inte är med på samlingen inte får störa 
samlingen genom att till exempel komma in i rummet, de säger att samlingen ska ske i ett lugnt 
rum där samlingen får ske utan att några pedagoger och/eller barn som inte är med på samlingen 
måste gå in. Pedagog 4 säger dock att hon inte upplever att samlingen påverkas så mycket av om 
personer rör sig runt samlingen. Pedagogen berättar att det ofta kommer in andra personer i 
rummet när de har samling men att barnen inte blir störda av detta. Inte heller leksaker upplevs 
som ett problem av denna pedagog så länge det är någorlunda städat och undanplockat i rummet 
där samlingen är. För att skapa en trygg miljö under samlingen gör de pedagoger vi intervjuat på 
lite olika sätt, pedagog 1 uppger att de alltid har samlingen på samma plats, ”den röda mattan” 
men att de inte har bestämda platser. Pedagogen säger att de jobbar mycket med miljön på 
förskolan och anser att det är viktigt att ha en välorganiserad miljö för att minska distraherande 
stimuli för de barn som utmanar.  
 
“Det är viktigt att alltid tänka på hur du som pedagog kan göra det bra för just det här barnet” - 
Pedagog 2 angående barn som utmanar och hur samlingens miljö kan arrangeras. 
 
Pedagog 4 säger att barnen får sitta på stolar i en ring med bestämda platser och upplever då att 
detta blir en trygghet för barnen då barnen direkt när samlingen ska börja går och sätter sig på sin 
stol i ringen. De använder sig även av samma rutiner vid varje samlingstillfälle, till exempel 
börjar de alltid samlingen med en namnsång och avslutar alltid med en slutsång, detta upplever 
pedagogen bidrar till att barnen känner en trygghet i samlingen. Pedagog 3 säger att miljön måste 
anpassas efter gruppen och att det ibland kan vara lättare att sitta vid till exempel ett bord än på 
golvet. Pedagogen berättar även att de ibland använder sig av bestämda platser på samlingen, de 
brukar då placera de barn som utmanar nära den pedagog som leder samlingen. Detta gör de både 
för att barnet ska få känna en trygghet genom att sitta nära men också för att de då lättare kan ge 
barnen uppmuntrande kommentarer och positiv feedback under samlingens gång. Barnens 
placering under samlingen är också väsentlig för att undvika saker som kan påverka barnen under 
samlingen, till exempel bör alla barn bli placerade så att de ser pedagogen bra. Pedagog 4 berättar 
att de har bestämda och tydliga regler under samlingen och att detta upplevs som en trygghet hos 
barnen, som exempel berättar pedagogen att om ett barn vill ha med sig saker in på samlingen har 
de regeln att det är okej att ta med sig dessa saker men att de ska ligga under stolen. Även 
pedagog 5 tar upp att barnen får ha med sig leksaker in på samlingen, den pedagogen tillåter att 
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om barnet vill ha en leksak i handen så går det bra så länge inte barnet börjar leka med leksaken 
och stör samlingen. Pedagogen tar även upp bestämda platser under samlingen och berättar att de 
i vissa fall har använts sig av det om de vet att vissa barn lätt kan börja bråka och störa de andra 
barnen om de sitter bredvid varandra.  
 
Alla pedagoger som vi har intervjuat uttrycker att de upplever att miljön runt omkring samlingen 
är viktig för hur den ska utspela sig. Detta synsätt har en tydlig koppling till det kritiska 
perspektivet då pedagogerna säger att om barnen misslyckas så ska inte fokus ligga på barnet 
utan fokus ska ligga på miljön och vad som kan ändras i den (Nilholm, 2007, s. 50). 

6.4 Pedagogens förhållningssätt och inställning till barn som utmanar 
 
Samtliga pedagoger förtydligar att det är pedagogen som har ansvaret för att göra samlingen 
intressant och för att fånga upp de barn som utmanar. Det är pedagogens förhållningssätt och 
engagemang som är avgörande för hur bemötandet blir med de barn som utmanar.  Det kritiska 
perspektivet kommer åter igen fram under vår studie i dessa uttalanden från pedagogerna då de 
säger att om barnen visar ett utmanande beteende så måste pedagogen titta på sitt eget 
förhållningssätt och fokusera på de förändringar som kan göras där istället för att se problemet 
som något som ligger hos barnet (Svensson Höstfält, 2011, s. 42-44).  

”I samlingen måste man använda sig själv som ett verktyg” – Pedagog 1 om hur hon gör 
samlingen intressant för alla barn. 

Pedagog 1 säger att denne ser sig själv som ett verktyg och anser att du måste vara spännande för 
att göra samlingen intressant för de barn som utmanar. Pedagog 3 poängterar hur viktigt det är att 
fånga upp vilka intressen barn som utmanar har för att på så vis hitta en nyckel till just de barnen. 
Pedagog 3 säger även att samlingen är en av de svåraste aktiviteterna för barnen på förskolan för 
att barnen på samlingen förväntas sitta stilla och vara tysta. Pedagogen poängterar också att det är 
pedagogens uppgift att göra samlingen enklare för barnen, detta kan göras genom att ha ett tydligt 
syfte med samlingen och en genomtänkt planering. Genom att anpassa planeringen efter barnen 
arbetar pedagogen med ett kritiskt perspektiv (Nilholm, 2007, s. 50). 

Samtliga pedagoger beskriver att det är stor skillnad på planerade och oplanerade samlingar. 
Oplanerade samlingar där pedagogen inte har en tanke eller ett upplägg blir oftast röriga och alla 
pedagoger uppger att det är lättare att ge upp. Planerade samlingar med ett klart syfte tillför 
barnen mycket anser alla pedagoger. Pedagog 2 berättar att denne alltid utgår från den didaktiska 
triangeln då det är samling i mindre grupp, pedagogen går då igenom frågor som vad ska göras, 
hur det ska genomföras och framförallt för vem samlingen görs. Två av pedagogerna, pedagog 1 
och 5, säger att samlingen inte ska ske bara för sakens skull utan att samlingen ska vara något 
meningsfullt både för barnen och för pedagogen. Pedagog 1 berättar att de inte har en tanke med 
samlingen varje dag men att det finns en önskan om att ha mer planerade samlingar. Varför 
planerade samlingar inte genomförs varje dag är enligt pedagogen på grund av att det inte finns 
tid till att planera. Pedagog 2 betonar även vikten av att vara flexibel och att kunna känna in 
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situationen, det är inte alltid att en planerad samling blir bra och även de samlingarna kan få 
brytas. Alla tar upp vikten av att alltid utvärdera och reflektera efter samlingen för att utveckla 
den till nästa gång och få upp ögonen för saker som inte fungerar samt fundera över hur dessa i så 
fall kan förbättras. Även detta kan kopplas till det kritiska perspektivet då pedagogerna efter 
samlingen reflekterar över vad de kan förändra i sin planering (Svensson Höstfält, 2011, s. 42-
44). 

Alla pedagoger som vi har intervjuat tar upp att de tycker att samlingen är ett bra tillfälle för dem 
att se alla barn och att ge alla barn chansen att komma till tals och få uttrycka sina åsikter. De tar 
även upp att det under en samling uppstår många lärtillfällen, att barnen i en samling bland annat 
får lära sig om turtagning, att lyssna på andra och att samlingen kan bidra till en starkare vi-
känsla i gruppen. Pedagog 4 tycker om samlingen för att den ger möjlighet att ta upp saker som är 
av personligt intresse inom det tema som barngruppen jobbar med just då. Pedagog 1 tycker att 
samlingen är en tydlig och bra rutin samt en trygghet för de barn som utmanar. 
 
“Barnet har något att hänga upp sin dag på” - Pedagog 1 angående samlingen som rutin. 
 
Pedagog 3 och 5 har arbetat längst, cirka 30-40 år, och de tar upp en positiv förändring som har 
skett med samlingen över tid. När de började arbeta inom förskolan upplevde de samlingen som 
en strikt aktivitet som skulle ske varje dag och att samlingen hade väldigt strikta rutiner, bland 
annat så fick inte planeringen ändras till skillnad från idag när samlingen enligt de pedagoger som 
vi har intervjuat är mer flexibel och anpassningsbar. De berättar även att barnen förut inte var 
delaktiga i samlingen på samma sätt som barnen är idag. Så som samlingen var förut kan kopplas 
till det kompensatoriska perspektivet då fokus låg på hur barnens beteende kunde förändras, inte 
vad som kunde förändras i till exempel miljön runt omkring barnen (Nilholm, 2007, s. 36). 
 
Negativt med samlingen kan enligt de pedagoger som vi har intervjuat vara att det kan lätt bli att 
vissa barn blir utsatta för mycket tjat och tillrättavisningar som då kan bidra till att barnen känner 
sig utpekade. Pedagogerna tar upp att detta är vanligare vid stora samlingar än vid mindre 
samlingar. Pedagog 5 har erfarenhet av att barnen ibland tvingas till samlingen vilket hon 
upplever som negativt. Att barnen blir utpekade under en samling visar på en koppling till det 
kompensatoriska perspektivet då barnen pekas ut på grund av att pedagogerna ser problemet som 
något som ligger hos barnet (Nilholm, 2007, s. 18). Att pedagogerna pekar ut barnen kan tolkas 
som att barnen delas in i grupper och kategoriseras utifrån deras beteende vilket även det används 
inom det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2005, s. 127; Nilholm, 2007, s. 25). En sak som 
alla som vi har intervjuat tar upp som en central sak är att barnen får känna att de lyckas under 
samlingen. Pedagog 1 menar att barn inte ska tvingas till något och säger att det är viktigt att 
försöka se det ur barnets perspektiv då det är mycket som barn ska anpassa sig till under en dag 
på förskolan. 

6.5 Relations- och trygghetsskapande till barn som utmanar 
 
Samtliga pedagoger anser att relationen mellan pedagog och barn som utmanar har stor betydelse 
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och de betonar vikten av att pedagogen bör jobba på att vinna barnets förtroende. För att kunna 
bygga en bra relation med barnet så måste pedagogen ställa sig frågan om vad som kan göras för 
att göra det bra för barnet, att gå ner på barnets nivå är då ett första steg. För att skapa en bra 
relation anser pedagog 3 att det är viktigt att lyssna in barnen. Till exempel att vid lek lyssna på 
barnen för att på så sätt fånga upp barnens intresseområden och använda sig av dessa under till 
exempel en samling för att på så vis vinna barnens förtroende och skapa en god relation till 
barnen, detta arbetssätt kan kopplas till det kritiska perspektivet då pedagogen vill använda 
barnens intresseområden för att göra en samling som är intressant för barnen (Svensson Höstfält, 
2011, s. 42-44). Ögonkontakt, beröring, lugn, tillgänglighet och närvaro skapar även det trygghet 
enligt pedagog 2. Pedagog 1 tycker att det viktigaste är att skapa bra relationer mellan pedagog 
och barn men uttrycker att det känns jobbigt att det sällan finns tid att verkligen sätta sig ner och 
prata med barnen.  

Pedagog 3 tar upp att hon har erfarenhet av att barn som utmanar har en förmåga att läsa 
pedagogen väldigt väl och kan lätt känna av hur pedagogen känner och tycker kring olika 
situationer. Du som pedagog måste då visa att du har en positiv inställning till samlingen. 
Pedagog 2 säger att hon alltid försöker avsluta samlingen på hennes villkor då barnen annars kan 
uppleva att de kan göra vissa saker som får pedagogen att avsluta samlingen.  
 
Pedagog 3 och 4 säger att för att bygga en relation med barnen och för att få deras förtroende 
måste du som pedagog visa barnen att du har en vilja att samarbeta och visa att du har ett intresse 
för barnens tankar och åsikter. Kommunikation belyser pedagogerna som en central del i 
relationsskapandet.  
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7. Diskussion 

7.1 Hur bemöts barn som utmanar under samlingen 
  
Alla pedagoger vi intervjuat säger att de positiva sakerna som barnet gör bör uppmärksammas 
och uppmuntras så att barnet får uppleva känslan av att lyckas. Gerland Aspeflo (2009, s. 87) 
menar att bara för att ett barn har svårigheter inom ett område så kan det ha styrkor inom andra. 
Tjat är något som inte blir bra för barnet men kan lätt hända om det vid upprepade tillfällen inte 
fungerar i samlingen. En pedagog säger att alla barn har olika kvaliteter och det som bör 
framhävas är det som fungerar bra, inte det som fungerar mindre bra. Även Lenz Taguchi & 
Åberg (2005, s. 70) skriver i sin bok om hur viktigt det är att pedagogen lyfter fram barns 
olikheter för att på så vis göra det till en tillgång i stället för något negativt. Om ett barn har svårt 
för att delta i samlingen så bör pedagogen fundera över hur samlingen kan ändras för att barnet 
ska uppleva den som mer meningsfull. Tre av pedagogerna säger att det kan underlätta för barn 
som utmanar att få vara nära en pedagog och en menar att de provat sig fram till andra lösningar 
kring hur barnen ska sitta runt samlingen vilket har varit till det positiva. Även olika sorters 
bildstöd används av pedagogerna för att underlätta för det barn som utmanar, Gerland & Aspeflo 
(2009, s. 102 & 114) säger att ett sätt att tydliggöra för barn är att använda sig av bilder. Hur vi 
som pedagoger ordnar miljön har en stor betydelse för vad barnet klarar och inte (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2012, s. 67). Inom det kritiska perspektivet går arbetet ut på att anpassa 
verksamheten och aktiviteterna efter barnens behov och krav vilket till exempel kan göras genom 
att ändra samlingen efter vad barnen klarar av just den dagen eller att ändra miljön och anpassa 
den till barnens behov (Svensson Höstfält, 2011, s. 42-44). 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2012, s. 24) skriver att förskolans läroplansmål bara nås 
genom att pedagogen är flexibel och väljer att se det enskilda barnet. Samtliga av de pedagoger vi 
intervjuat uppger att det är bra att vara flexibel och att försöka hitta sätt som hjälper till att stötta 
alla barn. Att alla barn måste vara med vid samlingen är det ingen av pedagogerna som tycker är 
det mest väsentliga, det viktigaste är att varje barn själv får vara med och bestämma vad som 
känns bäst för just dem. Struktur är ett hjälpmedel men får inte vidhållas om barnet uppvisar ett 
problemskapande beteende (Heljskov Jørgensen, 2009, s. 87). Det får du som pedagog vara 
öppen för att se och höra. Om barn är rörliga under samlingen men inte stör någon annan så 
ignorerar mestadels pedagogerna beteendet men de är även tydliga med att alla barn vet vilka 
regler som gäller under samlingen. De samtalar ofta tillsammans med barnen om samlingens 
regler för att göra stunden så bra som möjligt för alla barn.  

Zaghlawan & Ostrosky (2011, s. 443) skriver att barns beteende under samlingen kan påverkas av 
hur lång samlingen är, att en längre samling kan göra att barnens beteende utmanar pedagoger 
mer än om samlingen är lite kortare. Detta tar även alla pedagoger som vi har intervjuat upp och 
detta arbetssätt kan kopplas till det kritiska perspektivet då pedagogerna ändrar på samlingens 
planering istället för att försöka ändra barnens beteende (Nilholm, 2007, s. 50). Tiden som några 
pedagoger föreslår är att femton minuter är en lagom lång tid för en samling enligt deras 
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erfarenheter. Bestämda platser under samlingen tar Zaghlawan & Ostrosky (2011, s. 443) upp 
som en faktor som kan påverka barnens beteende. Även Gerland & Aspeflo (2009, s. 129) tar upp 
att bestämda platser kan underlätta samlingen för barn som utmanar och av de pedagoger som vi 
har intervjuat är det en av pedagogerna som använder sig av bestämda platser. Sandberg och 
Gerland & Aspeflo (2014, s. 173; 2009, s. 112) säger att det är miljön som inte är tillräckligt 
anpassad om det inte fungerar för barnet under samlingen. 

7.2 Pedagogens förhållningssätt och inställning till barn som utmanar 
 
Att det är pedagogens ansvar att göra samlingen intressant är samtliga pedagoger som vi har 
intervjuat överens om samt att pedagogen bör tänka på vilket engagemang denna visar och även 
vilket förhållningssätt som pedagogen har i mötet med barnet. Barns intressen kan vägleda oss i 
situationer som kan vara svåra att hantera och då är pedagogens uppgift att ta reda på vad just det 
barn som utmanar har för intresseområde för att hitta en ingång till barnet och på så vis kunna 
jobba vidare. Genom att ta reda på barnens intressen och planera samlingen utifrån dessa så 
arbetar pedagogerna utifrån ett kritiskt perspektiv (Svensson Höstfält, 2011, s. 42-44). Både 
Serrebo (2003, s. 226-227) och Sandberg & Norling (2014, s. 53) tar upp att pedagogens 
förhållningssätt är något som påverkar barnets självbild och att det är viktigt att barnen erbjuds en 
miljö som innehåller både kommunikation och språk. I samtalet visar vi hur vi bemöter barnet 
och det är där vi ser om ett möte mellan pedagog och barn uppstår eller inte (Gerland & Aspeflo, 
2009, s. 16). 

Samlingarna skiljer sig mycket åt beroende på om de är planerade eller inte. Har pedagogen som 
planerat samlingen inte någon didaktisk tanke med den så kan det lätt bli rörigt för både 
pedagoger och barn och det kan då hända att pedagogen ger upp och avbryter samlingen. Även 
om pedagogen planerat samlingen så kan den ändå bli rörig och då uppger alla pedagoger som vi 
intervjuat vikten av att utvärdera vad det var som inte fungerade samt reflektera över vad som kan 
göras annorlunda nästa gång (Akalin m.fl., 2014, s. 39-41). För att se utvecklingsmöjligheter hos 
barn som utmanar måste du som pedagog använda dig av hela din inlevelseförmåga (Gerland & 
Aspeflo, 2009, s. 15). 

Eriksson (2014, s. 218) skriver att för att göra barn som utmanar delaktiga måste pedagogen ha en 
tro på barnets förmåga och en tro på att barnet har stora kunskaper. Detta har även de som vi har 
intervjuat tagit upp, samtliga säger att i bemötandet med barnen ska fokus ligga på det som 
barnen kan, inte på det som de ännu inte lärt sig. För att bemöta dessa barn och för att klara av att 
göra dem delaktiga i barngruppen så krävs det stor kunskap kring olika arbetssätt och metoder. 
Det är även bra med lång erfarenhet samt en positiv attityd (Akalin m.fl., 2014, s. 39-41). Inom 
dilemmaperspektivet betonas det att pedagogens kunskap är viktig för att kunna bemöta de barn 
som utmanar och det tas även upp att barnens olikheter måste bemötas på olika sätt utifrån vad 
barnen har för behov (Nilholm, 2005, s. 135; Nilholm, 2007, s. 23). Hur dessa arbetssätt används 
kan bidra till en koppling till det kompensatoriska perspektivet om pedagogen väljer att arbeta på 
ett sätt som påverkar barnets beteende (Nilholm, 2007, s. 36). Om pedagogen använder ett 
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arbetssätt som förändrar miljön och verksamheten kring samlingen så används ett kritiskt 
perspektiv (Svensson Höstfält, 2011, s. 42-44). 

Serrebo (2003, s. 230) tar upp att pedagogens syn på barnens kunskap är viktig och att du som 
pedagog måste lyssna in barnen och tolka deras känslor. All form av kommunikation är bra och 
därför bör alla barn erbjudas olika sätt att kommunicera på samt att pedagogen bör förstärka sin 
egen kommunikation genom att använda sig av tecken, kroppsspråk eller bilder (Gerland & 
Aspeflo, 2009, s. 108). Under vår intervju säger en av pedagogerna att barn som utmanar är bra 
på att läsa av oss pedagoger och att de lätt kan tolka de signaler som pedagogerna ger bland annat 
via kroppsspråk. Som pedagog är det viktigt att ge barnen en bra självkänsla genom att visa en tro 
på barnens egen förmåga. Denna pedagog använder kroppsspråket som ett redskap för att få ett 
bättre samspel med de barn som utmanar (Säljö, 2013, s. 28 & 31). 

7.3 Relations- och trygghetsskapande till barn som utmanar 
 
Juul & Jensen (2003, s.106) menar att det enbart är den vuxne som ansvarar för kvaliteten av 
samspelet mellan pedagog och barn. De pedagoger vi intervjuat anser att det är väsentligt att 
pedagogen tar sitt ansvar och skapar en god och trygg relation till de barn som utmanar. För att 
goda relationer ska kunna skapas så krävs det att du som pedagog går ner på barnets nivå för att 
på bästa sätt kunna tillföra barnet trygghet och på så vis skapa en god relation till barnet. För att 
skapa en bra relation anser en av pedagogerna att det är viktigt att lyssna in barnen, till exempel 
att vid lek lyssna på barnen för att på så sätt fånga upp deras intresseområden och använda sig av 
dessa under till exempel en samling. Att utgå från det som barnet visar intresse för är en bra 
strategi när det kommer till att skapa kontakt med barn som har svårigheter av olika slag (Gerland 
& Aspeflo, 2009, s. 78). Pedagogen anser att man på så vis kan vinna barnets förtroende och 
skapa en god relation till barnet. Hedström (2014, s. 13 & 14) menar att med inlevelse, förståelse 
och en positiv inställning stöttar du som pedagog barnet till att känna sig trygg. Enligt en av de 
pedagoger som vi har intervjuat kan även ögonkontakt, beröring, lugn, tillgänglighet och närvaro 
skapa trygghet för barn som utmanar. Mental kommunikation, som till exempel ögonkontakt och 
beröring, används här som ett redskap för att förstärka relationen med de barn som utmanar 
(Säljö, 2013, s. 28 & 31). 

En annan pedagog upplever att barnen känner en trygghet när samlingen går till på ungefär 
samma sätt varje vecka och när samlingen har en tydlig början och slut. Struktur är lugnande och 
är ett hjälpmedel för att kompensera bristande förståelse för sammanhang och detta kan kopplas 
till det kritiska perspektivet då pedagogen planerar samlingen utifrån vad hon tror är bäst för 
barnen (Heljskov Jørgensen, 2009, s. 87; Nilholm, 2007, s. 50). 
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8. Slutsats 

Innan vi började med denna studie föreställde vi oss att samlingen var något som var regelstyrt 
och ofta utmanande och väldigt påfrestande för pedagogerna i förskolan. Vi har även erfarenhet 
av att barn tvingas av pedagogerna att gå ifrån samlingen för att de inte kan följa reglerna men 
även att pedagoger tar beslutet att hoppa över att ha samling för att de känner att det kommer att 
bli en påfrestande aktivitet för pedagogen. Under våra intervjuer har vi sett att samlingen i dagens 
förskola är mycket mindre regelstyrd än vad vår erfarenhet säger oss. Genom vår analys ser vi att 
samlingen ofta är frivillig och att barn inte tvingas till att delta på samlingen men att det stora 
ansvaret ligger hos pedagogen att fånga barnens intresse för att få de att vilja delta på samlingen. 
Vi är medvetna om att vi genom att intervjua endast fem pedagoger inte kan dra en generell 
slutsats om hur pedagoger i förskolan arbetar kring barn som utmanar i samlingen men vi har 
dock fått en bild av hur detta arbete kan ske.  
 
I vår studie framkommer det att pedagogens förhållningssätt och förmåga att bygga relationer 
med barnen har stor betydelse för samlingen på förskolan. Vi har både i tidigare forskning och 
genom våra intervjuer sett att pedagogen måste visa engagemang och intresse för barn som 
utmanar samt lyssna in deras intressen för att kunna göra de delaktiga i barngruppen och 
samlingen. Fokus bör vara på det som barnet kan och på så vis stärks barnets självkänsla, något 
som vi kan se både i litteraturen och hos de som vi intervjuat. Att stärka barnets självkänsla görs 
genom att göra barnen delaktiga i samlingen och planera samlingen utifrån barnens intressen och 
dagsform. Men det är även viktigt att du som pedagog är flexibel och kan ändra din planering 
efter de intressen som barnen visar för dagen. Hur rummet är utformat där samlingen är påverkar 
också. Hos pedagogerna finns det olika tänk kring detta men en gemensam tanke hos de vi har 
intervjuat är att minimera intrycken som finns i rummet där samlingen sker. Andra faktorer som 
vi har sett i den lästa litteraturen påverkar samlingen är hur barn som utmanar bemöts när deras 
beteende inte uppfyller de krav som finns under en samling. Pedagogerna som vi har intervjuat 
berättar att de kan ta upp barnen i knät och genom beröring och ögonkontakt kan skapa en 
relation och trygghet hos barnen. Ett problem som vi kan se med denna metod är att om ett barn 
som utmanar får sitta i en pedagogs knä när den uppvisar ett utmanande beteende så kan risken 
finnas att dessa barn utmanar för att de vet att de då får sätta sig i pedagogens knä. Detta kan även 
gå ut över de andra barnen i gruppen om deras behov av att bli sedda inte uppfylls då pedagogen 
tvingas lägga mycket energi på det barn som utmanar. Utifrån våra intervjuer ger pedagogerna 
uttryck för att de använder sig mycket av det kritiska perspektivet då de alltid försöker ändra på 
miljön runt omkring samlingen för att underlätta för de barn som utmanar istället för att försöka 
förändra barnens beteende. 
 
Vi hade en bild av att samlingen var en stor del av förskolans vardag, vi har dock fått fram ett 
annat resultat i vår analys. Där ser vi att samlingen inte är på rutin och att det skiljer sig mycket åt 
i vart på förskolan samlingen sker och storleken på grupper. Genom pedagogernas svar får vi 
upplevelsen av att barngrupperna idag är större och personaltätheten mindre än vad de var förut. 
Vi har även fått en bild av att många barn idag har svårt för att klara av att ha en samling i stora 
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grupper och därför väljer pedagoger att ha samlingen i mindre grupper för att underlätta för dessa 
barn.  
Som tidigare nämnts hade det varit intressant att göra observationer för att se om det som 
pedagogerna säger överensstämmer med hur de faktiskt gör. Vår erfarenhet säger oss att 
pedagoger i dagens förskola har kunskaper om barn som utmanar, vilket vi kan se i våra 
intervjuer då de svar vi har fått stämmer överens med den tidigare forskning vi läst. Vår studie 
har gett oss en ökad förståelse för vad samlingen kan innebära för de barn som utmanar samt hur 
du som pedagog kan bemöta dessa barn genom att bland annat ta hjälp av olika redskap. Det som 
vi bland annat kom fram till och som vi ser som en av de viktigaste sakerna i denna studie är att 
som pedagog måste du ta det fulla ansvaret för att göra barn som utmanar delaktiga i samlingen.   
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10. Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
Hur länge har du jobbat inom förskolan? 
 
Vad innebär utmanande barn för dig? 
 
Har du någon utbildning/erfarenhet kring barn som utmanar? 
 
Hur ofta har ni samling på avdelningen där du jobbar? 
 
Hur många barn och personal brukar ni vara vid samlingar? 
 
Vad är din personliga åsikt om samlingen på förskolan? Positivt/Negativt, motivera! 
 
Upplever du att samlingen är en viktig aktivitet i förskolan? 
 
Vad upplever du att barnen tycker om samlingen? 
 
Har ni gemensamma rutiner i arbetslaget kring samlingen? 
 
Finns det saker som du upplever fungerar bra/mindre bra att göra på en samling för att göra barn 
som utmanar delaktiga? 
 
Har du upplevt att man vid upprepade tillfällen hoppar över/undviker att ha samling pga att det 
ofta blir stökigt? 
 
Hur brukar du göra för att “fånga upp” barn som har svårt att koncentrera sig på samlingen? 
FF: Vad gör du om en metod inte fungerar? 
FF: Är längden på samlingen viktig? 
 
Hur mycket påverkas samlingen av miljön runt omkring? 
FF: Vad är viktigt att tänka på när det gäller miljön när man ska ha en samling? 
 
Händer det ofta att barn får gå ifrån samlingen? 
FF: Pratar ni med barnet som får lämna samlingen om varför barnet får gå iväg? 
FF: Vad får barnet som lämnar samlingen göra istället? 
 
 
 
 


