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Abstract 

This study aims to contribute to the knowledge about children’s participation in preschool 

from a South African perspective. I have examined how teachers, preschool teachers and 

kindergarten teachers thinks about and work with children's participation in South African 

preschools. 

 

The study was carried out through qualitative interviews. I have interviewed five teachers in 

three different South African preschools. The interviews were based on an interview guide 

that allowed the respondents to express themselves freely in their responses. The interview 

questions was formulated to provide insight into the respondents understanding of, and work 

with children's participation.  

 

The results of the study shows that the respondents considers that participation takes place 

when the children participate and get involved in activities and when they interact with other 

people. In order to promote children’s opportunities for participation the respondents consider 

it important to plan together and to work thematically based on the children’s interests. 
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Sammanfattning 

Syftet men det här examensarbetet är att bidra med kunskaper om barns delaktighet ur ett 

Sydafrikanskt perspektiv. Detta sker genom att undersöka hur pedagoger, lärare och 

barnskötare ser på barns delaktighet i Sydafrikanska förskolor.  Studien bygger på tre 

frågeställningar som skapats utifrån studiens syfte. 

 

Genom kvalitativa intervjuer har jag i en lugn miljö intervjuat fem lärare i tre olika 

Sydafrikanska förskolor, utifrån en intervjuguide där respondenterna fått uttrycka sig fritt i 

sina svar. Intervjuerna bygger på att tillsammans med respondenterna skapa en bild av 

respondenternas tankar och arbetssätt kring barns delaktighet. 

 

Studiens resultat visar att respondenterna anser att delaktighet sker genom att barnen är 

delaktiga och involverade i aktiviteter samt när de samspelar med andra personer. För att 

främja barns möjligheter till delaktighet i verksamheten menar respondenterna att det viktigt 

med planering tillsammans med sina kollegor samt att arbeta tematisk utifrån barns intressen.  
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Inledning 
 

Den här studien undersöker lärares, förskollärares och barnskötares synen på barns 

delaktighet i sydafrikanska örskoleverksamheter, vilket är en annan kulturell kontext än den 

svenska. Generellt så är dagens förskolor i Sverige mångkulturella, allt fler barn är inskrivna i 

den svenska förskolan som har en annan kulturell bakgrund än den svenska. Enligt 

utrikesdepartementet (2012) har minst vart fjärde barn i Sverige en annan kulturell bakgrund. 

Detta innebär att  

I princip all personal möter barn och föräldrar med olika 

språktillhörigheter, olika kulturbakgrund och olika traditioner. En 

förskola av god kvalitet förmår möta denna mångfald av språkliga och 

kulturella bakgrunder hos barnen. (Utbildningsdepartementet, 2012, s.1-

2).  

För att personal som är aktiva i en förskoleverksamhet ska kunna göra detta behöver de bland 

annat ha kunskaper om andra kulturer och kunskap om olika tillvägagångssätt, arbetssätt och 

metoder. Detta gör att jag vill undersöka ett ämne som berör en annan kultur än den svenska. 

Ett ämne som kan bidra med hjälp för förskolans personal kring arbetssätt och tänkande runt 

andra kulturer Genom att undersöka ett fenomen i ett annat kulturellt sammanhang än det 

svenska kan jag bidra med kunskaper som kan berika den svenska förskolans arbete. Studien 

kan bidra med kunskap till förskolans personal som de kan ha användning för i sitt arbete att 

möta förskolans mångfald.   

Jag har alltid varit intresserad av barns delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Jag har 

under både VFU perioder och arbetstillfällen lagt stort fokus på och arbetet med att just skapa 

möjligheter för barnen att vara delaktiga i den pedagogiska verksamheten. Barns delaktighet 

har väckt ett intresse hos mig och här ser jag en stor utvecklingsmöjlighet på många förskolor 

då jag har upptäckt att det behövs mer kunskaper kring hur man kan tänka och arbeta med 

barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Barns delaktighet och inflytande är 

något som genomsyrar hela förskolans läroplan. ”Verksamheten ska bedrivas på demokratiska 

former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse för att de på sikt 

aktivt ska delta i samhällslivet” (Skolverket, 2016, s.4). För att detta strävansmål ska följas 

och uppfyllas måste förskolan aktivt jobba med att ge barnen möjligheter till att känna 

delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. Om en verksamhet inte arbetar barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande så bedrivs inte verksamheten på demokratiska 

grunder och läroplanen för förskolan följs inte, vilket är det styr dokument som hela 

förskolans verksamhet ska vara uppbyggd efter. Enligt Gabriella Ekelund (2013) går det inte 

att följa läroplanens strävansmål om man inte jobbar med barns delaktighet och inflytande. 

För att aktivt kunna jobba med barns delaktighet och inflytande behöver man självklart 

kunskaper kring ämnet. Men jag tror också att man måste ha kunskapen om olika perspektiv 

på delaktighet och inflytande för att veta vilken väg som är bäst för just sin verksamhet. Ett 

tillvägagångssätt och arbetssätt funkar inte för alla verksamheter och just därför behövs 

kunskaper kring olika sätt att tänka, se och arbete med barns delaktighet. 

På grund av mina förskollärarstudier har jag uppfattning om att kunskap och forskning som 

idag finns kring barns delaktighet är relativt stor. Den kunskap jag har idag kring arbetet med 
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barns delaktighet har bidragit till att jag har funderingar kring och intresse för att skapa mig 

kunskaper om hur pedagoger i andra kulturella kontext tänker kring barns delaktighet och hur 

de anser att de arbetar med delaktighet. Genom att bidra med kunskaper från hur en annan 

kultur ser på delaktighet skapas inte enbart vidare kunskaper kring delaktighet, utan det bidrar 

också till en förståelse kring en annan kultur. Denna kunskap kan tex en förskollärare ta med 

sig in i förskolans verksamhet, framför allt i mötet med barn och vårdnadshavare med en 

annan kulturell bakgrund än den svenska men också i sitt förhållningssätt och arbete med 

mångfald.  Kunskapen kan skapa pedagogiska verktyg för personalen i en förskoleverksamhet 

som kan användas i det aktiva arbete med att bemöta förskolans mångfald, samt att ge barnen 

känslan av delaktighet och inflytande i den pedagogiska verksamheten. Genom att upptäcka 

och se hur andra kulturer tänker och jobbar med något kan bl.a. bidra till att se och förstår den 

svenska kulturen på ett annat sätt. Att se hur en annan kultur jobbar med olika delar inom 

förskolan kan då bidra till ett annat perspektiv på hur man kan jobba med och tänka kring 

barns delaktighet men också ge ett annat perspektiv på det arbetet man redan gör. 

 

Syfte 

 

Syftet med min undersökning och mitt arbete är att bidra med kunskaper kring barns 

delaktighet ur ett Sydafrikanskt perspektiv. Syftet nås genom kvalitativa intervjuer för att 

skapa en bild av hur pedagoger, lärare och barnskötare ser på barns delaktighet i 

sydafrikanska förskolor. 

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare besvara syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

 Hur tänker förskollärare, barnskötare och lärare kring barns delaktighet i 

sydafrikanska förskolor?   

 

 Vilka förutsättningar och villkor anser förskollärare, barnskötare och lärare att det 

finns för att barn ska få känna delaktighet i sydafrikanska förskolor? 

 

 Vilka metoder och tillvägagångssätt menar förskollärare, barnskötare och lärare i 

sydafrikansk förskolor är användbara för att främja och ge barnen en känsla av 

delaktighet i verksamheten? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Vad är delaktighet? 

Tidigare forskning, litteratur och studier har ingen gemensam definition av begreppet 

delaktighet utan begreppet har många olika definitioner. Svenska akademins definition av 

begreppet delaktighet beskriver att en individ tar del av något, det är ett förhållningssätt och 

en egenskap (Svenska akademins ordbok, 2017). Socialstyrelsen (2001) definierar delaktighet 

som ett ”engagemang i en livssituation” (s.85)     

Lena Almqvist, Lilly Eriksson och Mats Granlund (2004) har i sin studie av tidigare forskning 

kommit fram till att: ”delaktighet är något som kan upplevas och /eller observeras i 

skärningspunkten mellan individen och den omgivande miljön” (s.141). Delaktighet är 

någonting som sker mellan en individ och dess omgivning, det kan till exempel ske när en 

individ är i ett socialt samspel med en eller flera andra individer men också när en individ är i 

samspel med den fysiska omgivningen. Begreppet innehåller också, enligt Almqvist m.fl. 

(2004) betydelsen av den egna uppfattningen om delaktighet. En individ måste själv känna att 

den är delaktig och upplever delaktighet för att man ska kunna antyda att någonting handlar 

om delaktighet. Även Martin Molin (2004a) beskriver definitionen av begreppet på liknande 

sätt som Almqvist m. fl. (2004). Han menar att man inte enbart kan lägga fokus på individnivå 

eller omgivningsnivå, utan han beskriver delaktighet som ett samspel mellan individ och 

omgivning.    

Delaktighet kopplas ofta ihop med inflytande såväl i forskning som i vardagligt tal om 

delaktighet (Arnér, 2006; Engdahl, 2014; Emilson, 2008). Engdahl (2014) menar att de två 

begreppen ofta ses och används som begreppspar. Anette Emilson (2008) förklarar de två 

begreppen som ytterst närliggande men de har båda olika definitioner och olika innehåll. 

Emilson beskriver delaktighet som den egna viljan från en individ att delta i kombination med 

de yttre förutsättningarna. Med de yttre förutsättningarna menas de förutsättningar och 

faktorer som finns utöver individens egna påverkan som skapar möjligheter och tillfällen för 

delaktighet. Emilson beskriver också att delaktighet är att känna tillhörighet, det handlar om 

engagemang och att ta ansvar. När Emilson definierar inflytande beskriver hon det som ett 

underliggande begrepp till delaktighet men till inflytande hör de möjligheter en individ har till 

att kunna påverka. Elisabeth Arnér beskriver däremot, både i sin licentiatavhandling (2006) 

och i en av sina böcker Barns inflytande – en fråga om demokrati (2009), de två begreppen 

som mer separata från varandra. Hon menar att delaktighet är ”att ta del av något som andra 

redan bestämt eller att vara en del av ett gemensamt fokus” (2006 s.26) medan inflytande 

enligt henna är ”att barnen ska ges möjlighet att påverka sin egen vardag på ett påtagligt sätt” 

(2006, s.26). Arnér vill separera de två begreppen betydligt mer än vad Emilson (2008) gör då 

hon definierar dem som två skilda begrepp med olika innebörd som inte nödvändigtvis 

behöver hänga ihop med varandra. 

 

Studiens definition av delaktighet 

I studien väljer jag att fokusera på barns delaktighet då jag har uppfattning om att de två 
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begreppen delaktighet och inflytande, precis som Arnér (2006; 2009) antyder, har olika 

innebörd. Delaktighet är när en individ tar del i något och engagerar sig i en situation eller 

aktivitet. Delaktighet sker i upplevelser och samspel mellan en eller flera individer eller i 

samspel med den omgivande miljön, både i den sociala och den fysiska miljön.   

Inflytande är dock som Emilson (2008) beskriver, ett närliggande begrepp till delaktighet. 

Detta gör att begreppet kan bli relevant under genomförandet av datainsamlingen men också 

under både resultatgenomgång och diskussion. Examensarbetet följer definitionen av 

begreppet både Arnér (2006; 2009) och Emilson (2008) förespråkar. Inflytande är när en 

individ har en påverkan och får möjligheter till att påverka något. 

 

Varför är delaktighet viktigt? 

Utifrån de olika definitionerna ovan av begreppet delaktighet skapas en förståelse för att barns 

delaktighet är en viktig grund till att ge barn möjligheter till inflytande. Utan möjligheter till 

delaktighet kan man inte skapa möjligheter till inflytande.  

Enligt Mary Law (2012) leder barns delaktighet i förskolans verksamhet framför allt till att 

barnen erövrar kunskaper om ett demokratiskt samhälle. Det delaktighet skapar också 

möjligheter för barnen att utveckla sina olika förmågor, som till exempel att visa respekt för 

andra och hur man kommunicerar med och lyssnar på varandra. Att delaktighet bidrar till att 

barnen utvecklar sin förmåga att lyssna på och respektera andra är något som skolverket också 

menar är en viktig faktor. Att lyssna är en grundläggande förmåga som utvecklas genom att få 

upplevelser av delaktighet (Utbildningsdepartementet, 2010).  Law (2012) menar också att 

barns delaktighet skapar möjligheter och förutsättningar för barnen att utveckla sin egen 

identitet. Det Law lyfter som positiva konsekvenser av barns delaktighet, är områden som 

många av läroplanen för förskolans strävansmål bygger på (Skolverket, 2016). Detta betyder 

att genom ett aktivt arbete med barns delaktighet skapar man förutsättningar och möjligheter 

för barnen att utvecklas inom olika strävansmål.  

Vidare menar Sinclair & Franklin (2000) att barns delaktighet också bidrar till att barn får 

möjligheter att utveckla förmåga och tänkande kring beslut, beslutsfattande och prioriteringar. 

Genom barnens delaktighet i förskolan utvecklas även barnens kunskaper om och förståelse 

för demokrati och för ett demokratiskt samhälle (Sinclair & Franklin, 2000; Ågren & Lens 

Taguchi, 2005). Barns delaktighet är alltså någonting alla förskolor i Sverige måste jobba 

med, då en förskoleverksamhet enligt förskolans styrdokument ska vara uppbyggd på 

demokratiska grunder (Skolverket, 2016). Genom delaktighet utvecklar barnen kunskaper och 

förståelse för demokrati men de utvecklar också kunskaper och förståelse för barnets egna 

rättigheter och skyldigheter i sin vardag (Sinclair & Franklin, 2000). 

Sydafrikas förskolesystem  

Sydafrikas förskolesystem består av två delar, två program. Förskolorna är oftast uppdelad i 

en eller flera så kallad pre-grand R klass där barn mellan 0-4 år går och en så kallad Grand R 

klass där barn mellan 5-6 år går. I en pre-grand R klass får barnen framförallt möjligheter att 

utveckla kunskaper om sin omgivning samt sin egen identitet. Fokus ligger också på att 

barnen ska ges möjligheter att utveckla sina sociala och fysiska förmågor. En pre-grand R 

klass kan som sagt bestå av en barngrupp på 0-4 åringar men den kan också bestå av en 

barngrupp på bara 4 åringar, 3-4 åringar, 0-3 åringar etc. (Yotova, 2017). All den verksamhet 
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som består av barn mellan 0-4 år följer Early childhood development, ett program som 

regeringen tagit fram för att främja unga barns rättigheter och utbildning (Department of basic 

education, 2015). I grand R klasser får barnen fortsatta möjligheter att utveckla sin identitets 

uppfattning, sociala och fysiska förmågor samt kunskaper om sin omgivning. Här fokuserar 

man dock mer på att skapa möjligheter för barnen att utveckla sina kunskaper kring språk, 

matematik, teknologi, konst och kultur (Yotova, 2017).      

Delaktighet i Sydafrika 

I Sydafrika finns en läroplan för förskolor som fungerar som en utgångspunkt och hjälpmedel 

för pedagoger som tar hand om och undervisar barn från 0-4 år. Denna läroplan är som 

förskolornas styrdokument. Sydafrikas läroplan för förskolan tar upp olika ämnen som barnen 

bör få möjligheter att utvecklas inom. När det kommer till barns delaktighet tar läroplanen 

bland annat upp att möjligheter till delaktighet ska ges för att barnet ska utveckla sin egen 

potential. De vuxna runt om barnet ska också skapa förutsättningar för att barnet ska känna 

tillit och tillhörighet, detta ska ske för att barnet ska skapa en förståelse för och känsla av 

trygghet och säkerhet. Läroplanen syftar på att barnet känner tillhörighet när de känner 

trygghet och får möjligheter att utveckla kunskaper om värderingar, samhället de lever i och 

de traditioner som tillhör kulturen. Vidare kring barns delaktighet i den Sydafrikanska 

läroplanen för förskolan tas också upp att barn ska uppmuntras att samspela med andra för att 

dela erfarenheter, lära sig turtagning, lära sig att dela med sig, lära sig att respektera andra, 

känna grupptillhörighet och kulturell tillhörighet (Department of basic education, 2015).          

Sydafrika har, precis som Sverige, ratificerat FN:s konvention om barns rättigheter vilket får 

påverkan för arbetet med barns delaktighet i förskolan. Barnkonventionen innefattar de 

rättigheter barn har. Att ett land har ratificerat konvention om barns rättigheter innebär att 

landet måste följa det som konventionen förespråkar (Unicef Sverige, 2017).  

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda 

egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, 

varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad (Unicef Sverige, 2009, artikel 12 s.18).  

Citatet är från artikel 12 i konventionen om barns rättigheter och denna artikel främjar 

framförallt barns delaktighet. Här påvisas att alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och 

dessa åsikter ska bli respekterade och tillgodoses i de situationer som berör barnets tillvaro 

(Unicef Sverige, 2009). 

 

Tidigare forskning 

Eva Melin (2013) har i sin doktorsavhandling undersökt barns social delaktighet. I sin 

avhandling använder hon sig enbart av begreppet delaktighet skilt från begreppet inflytande. 

Melin delar upp delaktighet utifrån olika perspektiv när hon beskriver sin definition av 

begreppet, offentlig delaktighet, personlig delaktighet samt individuell och social delaktighet. 

Perspektivet offentlig delaktighet innebär enligt Melin att man ser på delaktighet utifrån rollen 

som medborgare. Delaktighet utifrån detta perspektiv får en individ genom att ha möjligheter 

att ge råd och vara med och fatta offentliga beslut (Melin, 2013). Att ge barn i förskolan en 

möjlighet att känna en offentlig delaktighet kan till exempel vara att låta barnen vara med att 

ta beslut som rör förskolans verksamhet och beslut som rör barngruppens vardag på förskolan.  
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Perspektivet personlig delaktighet beskriver Melin som ett perspektiv som handlar om en 

individs delaktighet i sitt eget liv. För att en individ ska känna en personlig delaktighet måste 

personen i fråga vara med och fatta beslut som rör individens egna liv. För att ett barn ska ges 

möjligheter att känna en personlig delaktighet, alltså möjligheter att känna delaktighet i sitt 

eget liv, måste alla barn få vara med och bestämma viktiga beslut rörande händelser i barnets 

liv samt barnets framtid (Melin, 2013). Att som pedagog i en förskola skapa förutsättningar 

för att ett barn ska känna delaktighet i sitt eget liv kan vara att till exempel ge barn 

valmöjligheter kring deras egna tillvaro på förskolan. Att bland annat ge barn möjligheter att 

bestämma vad de vill gör för stunden och att både lyssna på och respektera barnets egna vilja 

även om det rör sig om att ett barn inte vill göra något. Här tänker jag framför allt på redan 

färdigbestämda aktiviteter som exempelvis de vanligt förekommande samlingarna på 

förskolan.  

Det sista perspektivet Melin tar upp är individuell och social delaktighet som innebär att en 

individ känner delaktighet i sitt vardagsliv. Perspektivet utgår från en individs engagemang i 

gemensamma och individuella aktiviteter och situationer. Perspektivet belyser att en individ 

ska känna sig delaktig i både sociala och individuella situationer, aktiviteter och 

livssituationer (Melin, 2013). Att få in individuell och social delaktighet i förskolans 

verksamhet skulle kunna möjliggöras genom att uppmana barnen att komma på egna 

aktiviteter i förskolan och att uppmana samt hjälpa barnen att till exempel lösa konflikter som 

uppstår barnen emellan på egen hand.       

Martin Molin (2004b) har i sin avhandling Att vara i särklass – om delaktighet och 

utanförskap i gymnasiesärskolan forskat om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolor 

och han har genom denna avhandling kommit fram till att delaktighet bland annat bör delas 

upp i två perspektiv, intrapersonell delaktighet och interpersonell delaktighet. Intrapersonell 

delaktighet handlar om egenskaper hos en individ som leder till delaktighet, dessa egenskaper 

är bland annat förmågan att vara engagerad samt förmågan att fatta egna beslut. Interpersonell 

delaktighet handlar däremot om relationer mellan individer som skapar delaktighet. 

Interpersonell delaktighet är all den delaktighet som sker i sociala sammanhang, det som sker 

i samspel mellan individer (Molin, 2004b). 

Gunilla Sandberg (2012) har i sin avhandling På väg in i skolan: Om villkor för olika barns 

delaktighet och skriftspråkslärande studerat barns möte med skolan utifrån villkor som skapas 

för delaktighet och skriftspråkslärande. Sandberg studerar detta utifrån tre olika aspekter: 

övergång mellan förskola och förskoleklass, skriftspråkslärande samt barn i behov av särskilt 

stöd. I sin studie använder sig Sandberg av begreppet villkor för delaktighet, hon syftar då på 

de processer som användes för social tillhörighet, samspel och gemenskap. Sandberg har 

bland annat studerat lärares förhållningssätt och strategier vid mötet mellan barn och skola 

och de villkor för delaktighet och lärande som skapas. I hennes studie framgår det, enligt de  

förskollärare som ingår i studien, att leken är av den största betydelse för barns delaktighet. 

Dock så framgår det att studiens respondenter ser brister som uppstår på grund av 

barngruppens storlek. Sandberg har kommit fram till att när barngrupperna är för stora och det 

i barngruppen finns ett flertal barn som är i behov av extra stöd är det svårt att skapa det 

klassrumsklimat som behövs för att främja barns delaktighet. Den miljö som ska finnas för att 

skapa möjligheter för barns delaktighet ska sammanfattningsvis enligt studiens intervjuer vara 

trygg och stabil. Studien visar att det finns ett samband mellan den miljö som skapas och 

barns delaktighet. Miljön som krävs ska bland annat vara till viss del strukturerad. Till 

exempel att arbetar tematiskt men att arbetet också har en struktur och inte är för fritt, detta 
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för att skapa förutsättningar för att alla barn ska känna delaktighet. Man behöver också 

utveckla relationer både mellan barn och barn men också mellan barn och pedagog, detta 

bidrar till en trygg och stabil miljö och det främjar barns delaktighet. Att som pedagog ha en 

bra relation till barnen gör också att pedagogen kan skapa sig kunskaper om barnens 

individuella förutsättningar till att känna delaktighet. För att skapa en miljö för barns 

delaktighet behövs också en samverkan mellan det sociala och lärandet. Här anser Sandberg 

att det ligger av stor vikt att man som pedagog lyssnar på barnen och tar till vara på deras 

tankar, idéer och intressen och använder sig av detta i sin undervisning. Detta skapar en miljö 

som ger möjligheter till och tillåter barns delaktighet (Sandberg, 2012). 

Om vi återigen tittar på Melins  (2013) doktorsavhandling visar hennes studie att barns 

delaktighet och barns sociala delaktighet också handlar mycket om barnets egna vilja till att 

delta. Delaktighet skapas bland annat genom att barnet gör sin röst hörd och blir lyssnad på av 

både barn och vuxna. Hennes studie visar också att pedagogernas synsätt och förhållningssätt 

gentemot barnen har en betydande roll för barns delaktighet och barns sociala delaktighet. 

Melin menar bland annat att om pedagogerna till exempel ser på barnen som snarlika med 

snarlika behov kommer förskolans verksamhet och dess aktiviteter anordnas så att alla kan 

delta. Ser man däremot barn som olika med olika behov anordnas verksamheten och dess 

aktiviteter utifrån olika grupper uppdelade efter de tänkta behoven. Genom studien synliggörs 

också ett samband mellan barns delaktighet och omsorgsstruktur samt sociopedagogiska 

struktur. Omsorgsstrukturer handlar enligt studien om relationen mellan omsorgsgivare och 

omsorgstagare, som ligger på ett mer känslomässigt plan. Sociopedagogiska strukturer 

handlar däremot om relationer mellan pedagog och barn. Barns sociala delaktighet sker 

framför allt genom ett samspel mellan ömsesidighet, uppskattning till varandra och att man tar 

hänsyn och värdesätter varandra (Melin, 2013). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Interkulturellt perspektiv & sociokulturellt perspektiv 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper kring hur man kan tänka, arbeta och se på 

barns delaktighet genom att tillsammans med respondenterna skapa en bild av hur pedagoger, 

lärare och barnskötare ser på barns delaktighet i Sydafrikanska förskolor. Studiens syfte har 

en teoretiska grund i ett sociokulturellt perspektiv men också till viss del ett interkulturellt 

perspektiv med både ett sociokulturellt och interkulturellt synsätt på lärande. 

Enligt Skolverket (2013) innebär ett interkulturellt synsätt på lärande att man lär och utvecklar 

kunskaper genom att förstå andra perspektiv. Genom att möta och förstå andra perspektiv kan 

man se på sig själv och sin egen situation på ett nytt sätt. Enligt Pérze-Karlsson (2014) 

innebär ett interkulturellt perspektiv att man ser på att lärande och utveckling sker genom 

interaktion och kommunikation mellan individer, oftast med skilda kulturer. Lärandet sker i 

möte mellan kulturer. Detta möte kan exempelvis ske mellan två eller flera individer från 

skilda kulturer, men det behöver inte alltid ske genom ett fysiskt möte med en person eller 

plats. Det kan också ske genom filmer, bilder, berättelser, olika former av texter exempelvis 

vetenskapliga texter med mera. Däremot menar Pérez-Karlsson att lärande och utveckling 
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sker först när det upplevda har tolkats, förståtts och fått en mening för en individ (Pérez-

Karlsson, 2014). Detta perspektiv blir viktigt när man tittar på vad denna studie kan bidra 

med. Grunden ligger i att den som läser denna studie möter en annan kultur, genom det mötet 

sker ett lärande då läsaren tolkar, förstår och skapar mening i det den läser.         

 

I den här studien kommer ett sociokulturellt perspektiv vara den centrala teoretiska 

utgångspunkten. Det sociokulturella perspektivet utvecklades från början av Lev Vygotskij 

som hade ett synsätt på att lärande och kunskapserövrande sker i sociala och kulturella 

sammanhang (Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée, 2014). Ett sociokulturellt perspektiv 

handlar i grunden om att förstå hur individer lär genom interaktion med andra individer, sin 

omgivning och kulturella möten och hur dessa interaktioner påverkar en individs lärprocess 

(Jakobsson, 2012).   

 

Syn på kunskap och lärande 

”Kunskap kommer utifrån och individen blir delaktig i den genom argumentation och 

meningsutbyte” (Säljö, 2011a, s.80). Citatet visar att enligt Roger Säljö ses kunskap inom den 

sociokulturella teorin som något som finns och utvecklas mellan individer. Genom interaktion 

och samspel mellan individer utvecklas meningsskapande. Människor förstås som sociala 

aktörer som reproducerar och producerar både kunskap och kultur i samspel och interaktion 

med varandra samt den omgivande miljön. Säljö menar också att människan bygger vidare på 

de erfarenheter mänskligheten tidigare kommit fram till (Säljö 2011a). Detta kan man tolka 

som att allt lärande sker genom sociala och kulturella sammanhang men också genom 

erfarenheter och kunskaper som tidigare generationer skapat. Man påverkas av de kulturella 

och sociala sammanhang man samspelar och integrerar med men det måste också betyda att 

man själv påverkar de kulturella och sociala sammanhang man befinner sig i. Här bör också 

begreppet proximal utvecklingszon nämnas.  

 

Proximal utvecklingszon 

Den proximala utvecklingszonen är också något som Vygotskij myntade. Den proximala 

utvecklingszonen handlar om vad en individ kan ensam och vad den kan med hjälp av och i 

samspel med andra. Genom att en individ gör något den inte kan ensam tillsammans med 

andra utvecklas kunskaper hos den enskilda individen som leder till att den så småningom 

klarar av det den innan inte kunde ensam (Säljö, 2011b). Genom ett sociokulturellt perspektiv 

skiljer man inte på det fysiska och det mentala. Det som sker inom en individ är i beroende av 

det som sker utanför den (Säljö, 2011a). Enligt teorin är en individ i ett evigt lärande, man lär 

sig hela tiden, i alla sammanhang och situationer (Elfström m.fl., 2014). 

 

Mediering 

Mediering är ett begrepp som är centralt för den sociokulturella teorin. Mediering är ett 

begrepp som står för hur en individs tänkande och agerande samverkar utifrån kulturella 

resurser (Jakobsson, 2012). Mediering är den samverkan som sker mellan en individ och de 
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verktyg och redskap som används för att kunna tänka och agera. Dessa verktyg och redskaps 

kallas artefakter. Man kan använda sig av både fysiska artefakter som exempelvis en käpp 

men också mentala artefakter som exempelvis språk, begrepp och symboler. Genom språket 

förmedlar man sitt tänkande, den samverkan som här sker mellan språket och tänkandet är 

mediering (Säljö, 2011a). 

 

Barns delaktighet utifrån ett sociokulturellt perspektivet 

Genom att i studien se på delaktighet utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär att man ser 

på delaktighet som något som sker i sociala och kulturella sammanhang. Barns delaktighet 

sker i samspel och interaktion med dess omgivning. Både fysiska och mentala artefakter blir 

centrala delar i barnets förmåga till delaktighet och att delta. Genom att barnet använder sig 

av språket för att uttrycka sig, förklara händelser och fenomen samt förmedla sina tankar sker 

en delaktighet med den omgivning och kultur barnet befinner sig i och med den eller de 

individer barnet använder språket med. Genom bland annat språket blir barnet delaktig i olika 

kulturella grupper så som familj, kamratskap, samhällsgrupper med mera (Säljö, 2011a). 

Barns delaktighet kan ses som ett samspel där erfarenheter och kunskaper så väl utbyts med 

varandra men också skapas och omskapas. Genom att barn är delaktiga i ett socialt och 

kulturellt samspel med varandra lär barn av och med varandra. Utifrån den proximala 

utvecklingszonen blir barns delaktighet viktigt för både det egna lärandet men också för andra 

individers lärande. Delaktighet i olika aktiviteter och situationer kan bidra med kunskap som 

en individ har, den kunskapen kan göra att i samspel med en annan individ, som inte har lika 

mycket kunskap, utvecklar den andra individen nya eller utökade kunskaper för att klara av 

något den tidigare inte kunde ensam. Genom delaktighet i olika aktiviteter och situationer kan 

man också själv utveckla nya eller utökade kunskaper genom hjälp av eller tillsamman med 

andra för att sedan klara av något man tidigare inte klarat av ensam (Säljö, 2011b). 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

I min undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som metod för att få svar på 

mina frågeställningar. Intervjuer används ofta i sammanhang där syftet är att få information 

kring en persons tankar, vilka normer, värdering och åsikter de intervjuade har (Bryman, 

2011).  Studiens tre frågeställningar är till största del baserad på att få en bild av 

förskollärares, barnskötares och lärares egna tankar och arbetssätt och just därför blir 

intervjuer den metod som passar bäst för att få svar på studiens frågeställningar. 

 

Val av metod 

Att använda sig av intervjuer i en studie gör att intervjuaren tillsamman i ett samspel med 

respondenten kommer åt respondentens tankar och åsikter. En intervju bygger på ett samspel 

mellan respondenten och den intervjuade (Bryman, 2011). Genom det samspelet skapas 

lärande och kunskaper både hos respondenten och intervjuaren. Genom de frågor som 

respondenter svarar på får intervjuaren kunskaper kring hur respondenten tänker kring det 

som frågas. Genom de frågor som intervjuaren ställer kan respondenten få nya kunskaper då 

hen får tänka och reflektera om något som hen vanligt viss kanske inte tänker på. Eftersom 

studien har uppfattning om att kunskap och lärande sker i samspel och interaktion med andra 

passar intervjuer bra då intervjuer bygger på samspel och interaktion. Eftersom studiens syfte 

bygger på förskollärares, barnskötares och lärares egna tankar och åsikter är intervjuer också 

den metod som kan ge svar på studiens syfte och frågeställningar på bästa sätt.     

 

Kvalitativ intervju     

Det finns framför allt två olika typer kring hur man kan lägga upp sina intervjuer, kvantitativa 

och kvalitativa intervjuer. Att använda sig av kvantitativa intervjuer innebär att intervjun till 

stor del är strukturerade. Frågorna är förutbestämda och det finns ofta redan färdiga 

svarsalternativ. Den kvalitativa intervjun är däremot delvis strukturerad, intervjun kan vara 

uppbyggd med förutbestämda frågor eller stödord som den intervjuade personen svarar fritt 

på. Här är det mer den intervjuade personen som styr intervjun då det som sägs och uttrycks 

leder till vilka frågor som kommer ställas av intervjuaren (Larsen 2009). I studien har jag valt 

att använda kvalitativa intervjuer då jag vill att samspelet och interaktionerna ska leda själva 

intervjun och för att det ska kunna utföras måste respondenten kunna svara fritt på frågorna 

och där jag som intervjuare under tiden kan ta hjälpa av följdfrågor som kan dyka upp för att 

respondenten ska få möjligheter att eventuellt förtydliga och utveckla sina svar.       

Hur och var man utför sina intervjuer kan ha en betydande roll i hur respondenten tolkar och 

svara på de frågor man har. Att sitta i en lugn miljö, ansikte mot ansikte med respondenten 

kan bidra till att skapa en trygg känsla. Att sitta ansikte mot ansikte kan också bidra till att 

man under intervjun kan läsa av intervjupersonens ansiktsuttryck. Vilket till exempel kan vara 

en fördel för att kunna se på intervjupersonen om hen har förstått ens fråga eller om personen 

känner sig trygg i sina svar, det kan också visa om hen är tveksam eller visar tecken på att hen 
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inte känner sig trygg, är nervös, stressad med mera (Bryman, 2011). 

 

Urval 

För att få svar på mina frågeställningar behövde jag intervjua personer som jobbar med barn. 

Eftersom jag gjort mina intervjuer under en begränsad tid i Sydafrika har jag fått valt att 

intervjua de personer jag kommit i kontakt med under min vistelse, som dagligen jobbar med 

barn. Jag har med andra ord gjort ett bekvämlighetsurval. Jag har frågat de personer som jag 

under min vistelse i Sydafrika kommit i kontakt med som jobbar med barn om de kan tänka 

sig att bli intervjuade om barns delaktighet. Jag har också fått förhålla mig till begränsningen 

av att ta mig till olika platser då det inte varit möjligt att förflytta mig allt för långa sträckor. 

Jag har fått begränsat mig vid att intervjua personer inom närliggande områden till där jag 

uppehöll mig. 

De respondenter som har deltagit i min studien är 5 individer som dagligen arbetar med barn i 

en förskoleverksamhet. Erfarenheterna respondenterna har kring arbetet i en 

förskoleverksamhet skiljer sig åt kraftigt. Två av respondenterna har över 20 års erfarenhet 

medans resterande har över 10 års erfarenhet.     

 

Genomförande 

Tillfråga respondenter   

Jag har först och främst frågat de personerna jag var intresserad av att intervjua. Jag har 

berättat om studien, dess syfte, tillvägagångssätt och hur personens deltagande i studien 

kommer se ut. Jag informerade också om deras rättigheter under processen som bland annat 

att det är okej att säga nej och det är okej att avbryta och ångra sig när som helst. Att allt som 

sägs kommer framföras avidentifierat i studien och all den data som samlas in kommer 

förstöras och raderas så fort arbetet är godkänt var också något jag informerade de tillfrågade 

respondenterna om. Jag har också överlämnat ett informationsbrev och samtyckesblankett (se 

bilaga 1) där det återigen är förklarat vad arbetet går ut på, tillvägagångssätt samt den 

tillfrågades del i studien och vilka rättigheter respondenten har under studiens gång. Detta 

valde jag att göra för att ingen information skulle gå missad. 

 

Genomförande av intervju 

Vid intervju tillfällena har jag suttit ansikte mot ansikte när jag gjort mina intervjuer och ställt 

förutbestämda frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga 2) som den intervjuade personen har 

fått svarat fritt på. Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer och inte kvantitativa då 

den kvalitativa intervju formen på ett djupare sätt kan synliggöra individernas tankar och 

åsikter. Under intervjuerna har vid vissa tillfällen följd frågor används. Följdfrågorna var inte 

förutbestämda utan situationen avgjorde om jag ställde någon följdfråga och hur följdfrågan 

vara formulerad. Det som avgjorde om jag ställde en följdfråga eller inte berodde på hur 

utvecklade intervjupersonen svarade på frågan. Fick jag ett ganska kort och outvecklat svar 

frågade jag en passande följdfrågor som hjälp för respondenten att utveckla sitt svar. Alla 

intervjuer skedde på respondentens förskola på en förutbestämd tid som respondenten valde 
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och ansåg passade hen bäst i förhållande till förskolans dagliga verksamhet. Alla intervjuer 

skedde i ett ensamt rum i förskolans lokaler för att skapa en lugn miljö där vi blev mindre 

störda av den pågående verksamheten. 

Eftersom jag gjort intervjuer med personer från Sydafrika har alla intervjuerna skett på 

engelska, vilket är ett annat språk än mitt modersmål. Därför har jag under intervjun fört enkla 

anteckningar men jag har också spelat in intervjuerna för att sedan gå tillbaka och skriva ner 

ordagrant vad respondenterna har sagt under intervjuerna. Detta har jag gjort för att undvika 

misstag i min undersökning, missar man några ord kan betydelsen av det respondenten säger 

bli något helt annat än det som faktiskt sas. 

 

Bearbetning 

Efter jag har gjort mina intervjuer har jag gått tillbaka till inspelningarna och transkriberat allt 

som sagts i kodade och låsta dokument. Efter transkriberingen har alla ljudinspelningar 

raderats. Jag har analyserat min data genom att gå igenom alla mina intervjuer flera gånger för 

att försöka hitta en röd tråd i det som sägs. Jag har försökt hitta mönster och teman i 

datamaterialet utifrån studiens syfte och frågeställningar (Larsen, 2009). Dessa teman var till 

exempel att delaktighet ses som en grund för lärande, att vara lyhörd som pedagog etc. Att 

hitta mönster och teman har skett genom att jag använt mig av olika koder för det som sägs, 

jag har tagit ut ord som intervjupersonerna använder sig av för att se likheter och skillnader. 

Genom studiens teoretiska utgångspunkt har jag använt mig av analytiska koder som är 

baserade på det sociokulturella perspektivet, där jag har satt ord och begrepp för vad som sägs 

kring de olika frågorna (Larsen, 2009). Exempel på analytiska koder som användes var 

proximal utvecklingszon, samspel, socialdelaktighet etc. Detta har gjort att jag har hitta några 

mönster och återkommande teman i mitt datamaterial som jag kommer redovisa längre fram. 

Under analysen av datamaterialet har mönster, teman och kodningar tagits fram utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. 

 

Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska principer och allmänna krav som all forskning måste förhålla sig. 

Vetenskapsrådet (2011) slår fast att: ”Mänskliga rättigheter är universella” (s.29). Detta gör att 

jag måste förhålla mig till de etiska principerna och allmänna kraven även om min 

undersökning är utförd i Sydafrika. Dessa fyra principer är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).   

Informationskravet innebär att man måste informera alla berörda deltagare i ens undersökning 

om arbetets syfte, vad deltagarnas del blir i arbetet samt att man måste informera om alla 

inslag som kan tänkas påverkas de tillfrågades beslut om att delta eller inte (Bryman, 2011). 

Detta har jag förhållit mig till i min studie då information har getts både muntligt och skriftligt 

i form av ett informationsbrev (se bilaga 1) till alla berörda personer.    

Samtyckeskravet innebär att man måste få ett samtycke från alla deltagare i studien, alla 

tillfrågade och berörda personer har rätt att bestämma om de vill delta eller inte (Bryman, 

2011). Detta krav har följts genom att alla deltagare har fått skrivit under att de vill delta och 

samtycker med studiens syfte och tillvägagångssätt (se bilaga 1).    
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Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter i studien ska hanteras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Alla uppgifter ska vara inlåsta och namn ska vara kodade. Hit hör 

också att jag har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav har upprätthållits genom att 

alla transkriberingar är i en låst fil på ett USB-minne där alla namn och liknande är kodade för 

att inte röja anonymiteten. Jag har även inte pratat eller berättat något för någon obehörig som 

kan röja anonymiteten.        

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter kring den enskilda personer enbart användas 

studiens ändamål (Bryman, 2011). Detta krav har studien förhållit sig till genom att alla ljud 

inspelningar har raderats efter transkribering och all de dokument med  transkribering 

kommer att förstöras när arbetet är godkänt. 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig min undersökning är. Om någon skulle gå tillväga på 

exakt samma sätt som jag gjort i min studie ska denna någons resultatet bli det samma 

(Bryman, 2011). Eftersom den här studien bygger på en kvalitativ undersökningsmetod och 

eftersom att studiens teoretiska utgångspunkt är ett sociokulturellt perspektiv, kommer 

studiens reliabilitet att minska (Kylén, 2004). Intervjuer sker genom ett samspel mellan den 

som intervjuar och respondenten, ett samspel och en interaktion som kommer se annorlunda 

ut om andra individer är involverade. Även om någon skulle använda samma frågor som i den 

här studien kan resultatet komma att skilja sig eftersom så som respondenten uttrycker sig mot 

mig kanske inte respondenten kommer uttrycka sig mot någon annan. Detta blir också en 

fråga om tolkning, uttrycker sig respondenten på ett visst sätt till mig och ett annat sätt till 

någon annan kan tolkningen av intervjuerna skilja sig åt även om respondenten menade 

samma sak men uttryckt det på olika sätt. Jan-Axel Kylén (2004) beskriver reliabilitet utifrån 

att det insamlande datamaterialet ska vara stabilt och fritt från slumpmässiga inflytanden. 

Slumpmässighet och slumpinflytanden är något som den här studien kommer att ha eftersom 

studien använder kvalitativa intervjuer, en kvalitativ intervju kan inte kopieras till fullo av 

någon annan, det kommer till stor sannolikhet att skilja sig något i både genomförande av 

intervjun, analysen och resultatet. Därför kommer studiens reliabilitet att minska i den här 

studien. För att ändå ha en så hög reliabilitet som det går i studien måste jag vara tydlig i det 

som framgår i studien. Jag har varit noggrann med formuleringen av syfte och frågeställningar 

för att de ska vara så tydliga som möjligt. Jag har också varit tydlig i min formulering av den 

teoretiska utgångspunkten för att metod, analys och resultat ska förstås på rätt sätt. Jag har 

också tydligt formulerat hur jag genomfört min undersökning, hur jag har analyserat den data 

jag samlat in och vilket resultat som framkommit. 

Validitet handlar om hur giltig min data är och hur värdet och relevansen av min data är för att 

ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Det handlar också om hur jag intervjuat och 

analyserat min data. Det bygger på hur giltig min data är i förhållande till mina 

frågeställningar (Bryman, 2011; Kylén, 2004). För att ha en så bra validitet i mitt arbete som 

möjligt har jag noggrant reflekterat över vilken metod som ger ett så giltigt svar som möjligt 

för studiens syfte och frågeställningar. I bearbetningen av min data och analys har jag framfört 

det som är relevant och betydande för studiens syfte och frågeställningar. Jag har också tydligt 

förklarat hur bearbetningen och analysen har gått till.  
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Resultat och analys 
 

Syftet med min studie är att bidra med kunskap kring hur förskollärare, lärare och barnskötare 

som arbetar inom sydafrikanska förskolor tänker kring och arbete med barns delaktighet.   

De frågeställningar studien bygger på är: 

 Hur tänker förskollärare, barnskötare och lärare kring och om barns delaktighet i 

sydafrikanska förskolor?   

 

 Vilka förutsättningar och villkor anser förskollärare, barnskötare och lärare att det 

finns för att barn ska få känna delaktighet i sydafrikanska förskolor? 

 

 Vilka metoder och tillvägagångssätt tycker förskollärare, barnskötare och lärare i 

sydafrikansk förskolor är användbara för att ge barnen en känsla av delaktighet i 

verksamheten? 

Dessa frågeställningar kommer jag i det här kapitlet att besvara genom att redovisa det 

resultat jag i min studien har kommit fram till. I min resultat redovisning kommer jag dela in 

resultatet i olika kategorier utifrån de mönster och teman jag kommit fram till under min 

analys av datamaterialet. Men jag börjar med att presentera studiens respondenter, de som valt 

att delta i intervjuer. 

 

Studiens respondenter 

I min studie har 5 personer deltagit som alla dagligen jobbar med barn. Jag kommer här 

presentera deltagarna med påhittade namn för att bevara deras identitet.  

Lärare 1 (L1)jobbar som ensam lärare med en pre grad R klass vilket är barnen mellan 4-5 år 

som till nästa termin ska börja förskoleklass, L1:s barngrupp består av 41 barn. L1 har jobbat 

som förskollärare för barn mellan 4-5 år i 9 snart 10 års tid. 

Lärare 2 (L2) jobbar ensam i en grand R klass, vilket är barn mellan 5-6 år man kan se Grade 

R som motsvarande Sveriges förskoleklass. L 2 har en barngrupp på 25 barn. L2 har arbetat 

som pre grand R lärare i 11 år men hon har jobbat med barn i 15 år. 

Lärare 3 (L3) arbetat ensam med en grand R klass, L3:s barngrupp består av ca 30 barn. L3 

har arbetat som pre Grade R lärare i 5 år och som Grade R lärare i 16 år, lärare 3 har alltså 

arbetat med barn i 21 år. 

Lärare 4 (L4) arbetar i en pre grand  R klass, barn mellan 4-5 år, L4:s barngrupp består av ca 

30 barn. L4 är också rektor för förskolan som består av 4 olika barngrupper med sammanlagt 



15 

 

ca 130 barn i åldrarna 1-6 år. L4 har arbetet som pre grand R lärare i 22 år och som rektor i 4 

år. 

Lärare 5 (L5) har jobbat i en grand R klass i 10 år men jobbar idag med att hjälpa olika lärare 

i området i deras arbete med förskoleverksamheten och förskolebarn. Denna roll har L5 haft i 

25 år så L5 har alltså jobbat med barn i 35 år. 

 

 

Hur tänker respondenterna om delaktighet? 

Att vara involverad 

Några av respondenterna lyfter fram att delaktighet handlar om att vara involverad i något, att 

personen i fråga är involverad och engagerad i till exempel en aktivitet och i olika 

undervisningssammanhang. Det lyfts också fram att delaktighet handlar om att delta, att vara 

delaktig i ett gemensamt fokus.    

Participation for me is also to get really involved in things, getting 

involved in activities or whatever with others. -  Citat L3 

Participation in the class is when children participate in different 

activities. They participate together in the class on a daily bases. – Citat 

L4 

Genom att se delaktighet som att involveras och vara involverad i något gör att det skapas 

förutsättningar till att känna de tre upp delningarna av delaktighet som Eva Melin (2013) har 

kommit fram till. De tre perspektiven på delaktighet som Melin kommit fram till är personlig 

delaktighet, offentlig delaktighet samt individuell och social delaktighet, de olika perspektiven 

förklaras i studiens kapitel Tidigare forskning. Att se delaktighet som att vara involverad kan 

leda till att delaktighet upplevs på ett personligt plan genom att man är och tillåts vara 

involverad i händelser och beslut som rör sitt eget liv och ens egna framtid. Att vara 

involverad i händelser och beslut som berör fler personer än sig själv kan leda till att man 

upplever delaktighet på ett offentligt plan. Att uppleva delaktighet på ett individuellt och 

socialt plan kan genom att vara och tillåtas vara involverad i händelser och beslut som direkt 

rör ens egen situation eller berör det sociala sammanhang man befinner sig i. Att se 

delaktighet utifrån att vara involverad i något kan på så vis ses som en grundsten för att skapa 

förutsättningar till att uppleva och känna olika typer av delaktighet. Att se delaktighet utifrån 

att vara involverad i olika aktiviteter tillsamman med andra är något som framförallt skapar 

förutsättningar för att uppleva individuell och social delaktighet. Det blir också ett sätt att 

skapa förutsättningar för att lära av och med varandra. Att vara involverad skapar 

förutsättningar till att arbeta med den proximala utvecklingszonen. Som tidigare förklarats 

handlar den proximala utvecklingszonen om vad en individ kan ensam och vad den kan med 

hjälp av och i samspel med andra (Säljö, 2011b). En individ kan ha svårt att klara av en 

aktivitet men genom att vara involverad i aktiviteten tillsamman med andra kanske individen 

klara av aktiviteten. Nästa gång individen möter en liknande aktivitet eller situation kan 

individen ha lättare för att klara av aktiviteten. Tack vara att individen var involverad 

tillsamman med andra i en aktivitet kan på så vis  lärdomar och utvecklade kunskaper inom 

ett området skapas.   
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Samspel 

Tankar kring att delaktighet handlar om samspel med andra är ett område som några av 

respondenterna lyfter i intervjuerna. Om vi utgår från samma citat som ovan från L3 nämns 

att delaktighet är att vara involverad i något tillsammans med andra. För att kunna vara 

involverad i en aktivitet tillsamman med andra måste också ett samspel mellan individerna 

ske. Delaktighet handlar alltså också om att samspela. 

When children are 1-2 years old they play alone. They learn to play on 

their own only with their toy for them self. But when they start getting a 

little bigger they learn to participate with each other they learn to play 

together, they learn to play with another one child and then they learn to 

play in a group. - Citat L5 

Man har här tankar om att delaktighet handlar om ett samspel mellan individer och genom 

samspel med andra utvecklas kunskaper. Genom att ha ett perspektiv på delaktighet som ett 

samspel blir betydelsen av andra individer viktigt för individens känsla och upplevelse av 

delaktighet. Det är genom olika sociala sammanhang som en individ får en känsla och 

upplevelse av delaktighet. Att integrera och samspela med andra individer eller sin omgivning 

skapar känslor, erfarenheter och upplevelser av delaktighet. Genom de samspel som en 

individ har, både sociala och kulturella sådana, sker också ett kunskapserövrande hos alla 

involverade individer. Att i ta sig ett perspektiv där delaktighet är ett samspel synliggörs också 

ett perspektiv på hur lärande och kunskapsutveckling sker. Almqvist m.fl. (2004) som har 

studerat tidigare forskning kring delaktighet styrker detta då de menar att delaktighet är 

någonting som upplevs mellan en individ och omgivningen. Antingen i ett socialt samspel 

mellan individer eller i ett samspel men den fysiska omgivningen.   

 

Grund för lärande 

Fler av respondenterna i studiens intervjuer betonar att det är genom barns delaktighet som 

lärande och kunskaps erövring sker. Det finns en förståelse för att delaktighet är en grund för 

lärande. Det betonas att genom barns delaktighet lär sig barnen olika grundläggande 

kunskaper men att delaktighet framför allt också är viktigt för barns lärande och utveckling 

inom sociala färdigheter. 

Through participation the child won't just learn about numbers and 

colors and shapes, it will also be about how to speak and how to respect 

people. So it is important to give each child an equal opportunity to 

participate. - Citat L1 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver att barns delaktighet bidrar till och barnen 

utvecklar sin förmåga att lyssna och, precis som L1 betonar, respektera andra individer. 

Sinclair och Franklin (2000) förklarar också att barns delaktighet har en betydande roll för 

lärande och utveckling av sociala och kommunikativa färdigheter.  Detta är någonting som L1 

har en förståelse för. Genom barns delaktighet i förskolans aktiviteter får barnen möjligheter 

att utveckla grundläggande kunskaper som till exempel hur numer, färger och former ser ut. 

Genom barnens delaktighet i samspel med varandra i olika aktiviteter skapas möjligheter för 

barnen att utveckla sina sociala och kommunikativa färdigheter, som till exempel hur man 

pratar med andra och hur man respekterar andra. 

Barns delaktighet är en viktig aspekt för att barnen ska få möjligheter att utveckla sina 
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kunskaper och förståelse för demokrati och ett demokratiskt samhälle (Sinclair & Franklin, 

2000). Att kunna prata med andra, prata för sin sak samt respektera andra individer är faktorer 

som demokrati innehåller. Att utveckla kunskaper och förmågor kring att prata och respektera 

andra som L1 betonar bidrar då också till att det skapas möjligheterna för barnen att utveckla 

kunskaper och förståelse för demokrat och ett demokratiskt samhälle.     

L2 lyfter också att genom barns delaktighet utvecklas grundläggande kunskaper men att barns 

delaktighet också är viktigt för barns lärande och utveckling av kommunikativa och sociala 

färdigheter. Att utveckla kunskaper och förståelse för regler och gränser som att utveckla ett 

konsekvenstänkande är faktorer som är viktiga att utveckla för att kunna utveckla kunskaper 

och förståelse för demokrati och ett demokratiskt samhälle. 

Children can learn about everything by participation, they will learn 

about numbers and letters but they will also learn things like how to play 

games, the rules of things, the rules in the classroom, the games have 

rules even their own games have rules when they play. And they will also 

learn about consequences, because through participation they will learn 

that you can't just do what you want to because there is always 

consequences of what you are doing. - Citat L2 

   

Villkor för delaktighet 

Lyhördhet  

Att se, prata med och lyssna på barnen, att vara lyhörd gentemot barnen är delar som lyfts 

som viktiga faktorer för att kunna fånga barnen och få en förståelse för vilka behov barnet har 

just idag. Att vara lyhörd är en förutsättning för att delaktighet ska kunna möjliggöras.  

You need to see, talk and listen to every child everyday cause sometimes 

curtain days a child has a curtain need and we should be able to pick that 

up and keep that child and see what that child need at that moment. In 

that way you participate in the child’s' life. - Citat L2 

Eva Melins syn på delaktighet utifrån olika perspektiv, offentlig -, personlig - samt individuell 

och social delaktighet, kretsar kring  pedagogers förmåga till lyhördhet. Pedagogernas 

lyhördhet är viktig i förskolans verksamhet för att de olika perspektiven ska kunna 

möjliggöras. Pedagogerna i en förskoleverksamhet måste lyssna på barnen då lyhördhet är en 

grundläggande faktor i möjliggörandet för barnens känsla av delaktighet (Melin, 2013). 

Genom att se, prata och lyssna på barnen varje dag skapar L2 möjligheter för barnen att känna 

de tre olika formerna av delaktighet som Melin kommit fram till. Några av studiens 

respondenter lyfter betydelsen av att man som lärare måste vara lyhörd för att främja barns 

delaktighet. 

L5 berättar att de varje vecka jobbar med olika teman, de kombinerar det barnen ska få 

möjligheter att utveckla med ett ämne som barnen visar intresse för. Att som pedagog ha en 

förståelse för vad barnen är intresserade av tyder på att L5 är lyhörd i sitt arbete med barnen. 

We try to get the things the children are supposed to learn through the 

topic we plan and the topic that the children are interest in. - Citat L5    

Genom att vara lyhörd och lyssna på barnen kan man ta tillvara på barnens tankar, idéer och 
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intressen och använda sig av den informationen i undervisningen (Sandberg, 2012). Detta är 

någonting som L5 visar förståelse för och använder sig av i det pedagogiska arbetet. Enligt 

Sandberg (2012) skapar detta förhållningssätt en miljö som tillåter och ger möjligheter för 

barns känsla av delaktighet. 

 

Föräldrars delaktighet 

En av studiens respondenter lyfter vårdnadshavarna som en viktig faktor i barnets känsla av 

delaktighet och att vårdnadshavarnas delaktighet i barnets förskoletid har en betydelse i 

arbetet med barns delaktighet. Att ha en bra relation mellan lärare och vårdnadshavarna, där 

vårdnadshavarna tillåts och uppmuntras att vara delaktiga i barnets förskoletiden skapar enligt 

respondenten en känsla av trygghet och omsorg hos barnet. 

The participation of the parentes is importen and especially in the 

community that we are in, it is very very important. To let the child 

experience participation in the preschool from the parent, maybe will 

help the child to see its own opportunity to participation. Also the 

children are happy when they see parent and teacher has a good 

relationship. They feel secure, they feel loved because my mommy is 

happy, my teacher is happy and in the end of the day it makes the child 

happy. - Citat L1 

Att vara i en miljö där barnet känner trygghet är enligt Sandbergs (2012) forskning en viktig 

faktor till att barn ska få möjligheter till att känna delaktighet. L1 menar att en känslan av en 

trygg miljö hos ett barn kan utvecklas genom att lärare och vårdnadshavare har en god 

relation mellan varandra. En god relation får möjlighet att utvecklas genom att 

vårdnadshavare är delaktig i barnet förskoletid. På grund av att samhället som barnen på 

denna förskola lever i är mycket anknuten till droger, våld, gäng bråk och skjutningar är det 

inte alltid barnen känner sig trygga i den miljö de bor i. Därför är det, enligt L1, extra viktigt 

att påvisa en bra relation mellan lärare och vårdnadshavare. Genom en god relation utvecklas 

en trygg miljö för barnen och en trygg miljö främjar barns delaktighet. Genom att tillåta och 

uppmuntra vårdnadshavare att ha en delaktighet i barns förskoletid har L1 uppfattningen om 

att det leder till att barnet själv upptäcker de möjligheter som finns runtomkring dem för att 

känna delaktighet. 

 

Metoder för barns delaktighet 

Planeringsarbete 

Även om studiens 5 intervjuer har skett på 3 olika förskolor berättar samtliga respondenter om 

att de har veckomöten och lärarmöten där de planerar det pedagogiska arbetet för att bland 

annat att främja barns delaktighet i förskolans verksamhet. Att varje vecka ha ett möta där 

man diskuterar vad som fungerar respektive inte fungerar i sin barngrupp fungerar som ett sätt 

att hjälpa varandra i det pedagogiska arbete med den barngrupp man har. På så sätt är 

pedagogerna delaktiga i varandras barngrupper. Det finns en förståelse för att man lär av 

varandra och att alla har olika kunskaper och erfarenheter, de har till viss del ett 

sociokulturellt förhållningssätt mot varandra. Genom att lärarna samspelar och diskuterar 
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tillsammans kan de komma fram till arbetssätt som kan hjälpa barnen i deras lärande och 

utveckling. Lärarna samspelar och diskuterar tillsammans för att främja en miljö som skapar 

olika möjligheter för barnen, som möjligheter för barns delaktighet. 

Every Thursday or Friday we will have a meeting whit all the teachers. 

Teachers than give feedback on how the program is working in their 

class and we give examples of where we might be struggling, where we 

feel that we are not giving the children the best opportunity. So if I feel 

for example that one of my children are really struggling and I have tried 

all different arias and it’s still not working. Different teachers will then 

give their input, because although we have all studies the same program 

we will all maybe have different ideas of how to bring it accrues. We will 

then brainstorm together as a group. We will discuss what we can do and 

how to make the way forward for the children. So that is how we work, 

we connect a lot with each other in that way and it is very important. - 

Citat L1 

Citatet visar att i L1:s förskoleverksamhet har de ett sociokulturellt förhållningssätt till 

lärande och utveckling, där man jobbar utifrån förståelsen för att varje individ har kunskaper 

inom sig. I möten med andra kan man lära sig av och med varandra för att utvecklas och 

erövra nya kunskaper (Säljö, 2011a). Genom att man har inplanerade tillfällen där 

pedagogerna planerar, diskutera och samspelar med varandra för att utveckla sina 

pedagogiska verksamheter samt den gemensam verksamheten. Finns möjligheter för 

pedagogerna att aktivt kunna arbetar med att skapa förutsättningar och möjligheter för barnen 

att känna olika former av delaktighet. 

 

Tematiskt arbete 

Några av studiens respondenter menar också att planeringsmöten och planeringsarbeten 

bygger på att skapa ett tematiskt arbetssätt. Att jobba tematiskt kan skapa möjligheter för  

barns delaktighet. En av respondenterna menar att man genom planeringsmöten försöker hitta 

ett tema som man under den kommande veckan ska arbeta med. Valet av tema sker utifrån 

barnens intressen och genom det tema som valts försöker pedagogerna få in lärandemoment. 

Once a week the teacher’s site together and we plan for the next week. 

Every week the children has a different topic they are learning about. So 

we will plan. Let’s say the children show interest in transports, then the 

topic is going to be transport maybe road transport. The teachers are 

expected to find transport pictures or transports for the table or books 

about transports and we plan what kind of stories they may read during 

the week. We look at the different kinds of activity, we sing songs about 

transports. We try to get the things the children are supposed to learn 

through the topic we plan and the topic that the children are interested in. 

We combine what they are supposed to learn with a topic. - Citat L5 

Genom att kombinera barnens intresse med olika lärandemoment skapas möjligheter för barns 

delaktighet. Denna slutsats drar jag utifrån Melins indelning av hur delaktighet skapas. 

Slutsatsen bygger på perspektivet individuell och social delaktighet, där en individ känner 

delaktighet i sin vardag (Melin 2013). L5 menar att barnen är med och påverkar hur veckorna 

kommer se ut och hur undervisningarna kommer att vara uppbyggda, eftersom lärarna 
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utformar aktiviteter utifrån vad barnen visar intresse för. Barnen är på så vis med och påverkar 

sin egen vardag på förskolan och får en delaktighet i sitt vardagsliv. Genom att arbeta 

tematisk och se till barnens intresse skapas möjligheter för barns delaktighet och känslan av 

delaktighet. 

Enligt Sandberg (2012) måste man ha en vis struktur i det pedagogiska arbetet för att skapa en 

miljö för barns delaktighet. Hon menar att genom att till exempel arbeta tematiskt finns en 

struktur i den pedagogiska undervisningen men med en viss frihet. Genom att L5 låter barnen 

vara med och påverka den pedagogiska undervisningen på förskolan skapas en struktur i 

undervisningen men med en vis frihet. På detta vis skapas förutsättningar för barnen att känna 

och uppleva delaktighet och man utvecklar en miljö som främjar barns delaktighet. Som 

tidigare nämnt lyfter också Sandberg lyhördhet gentemot barnen som en viktig faktor i arbetet 

med att skapa en miljö som ger möjligheter till barns delaktighet (Sandberg, 2012). Genom att 

L5 är lyhörd gentemot barnen kan en förståelse för barnens intresse skapas och denna 

information tar L5 tillvara på i det pedagogiska arbetet, på så sätt skapas då återigen en miljö 

som främjar barns delaktighet. 

 

Gruppindelning 

Det är svårt att skapa ett klassrumsklimat som främjar barns delaktighet när barngrupperna är 

för stora och där alla barn behöver olika stöd (Sandberg, 2012). Detta är något som är en 

utmaning för alla studiens respondenter i deras dagliga arbete. För att försöka skapa ett 

klassrumsklimat som främjar barns delaktighet, använder sig L1 av gruppindelning. L1 delar 

in barnen i mindre grupper för att under en tid ha möjlighet att fokusera på en mindre skara 

barn. L1 menar att arbetet med barns delaktighet är en fråga om samspel. Genom samspel 

mellan både lärare och barnet och mellan barnen skapas delaktighet. Läraren tillsammans med 

ett eller flera barn utför en aktivitet tillsammans genom att samspela med varandra och på så 

vis skapas en känsla av delaktighet. 

I have a big amount of children in my class so I often divide them in 

smaller groups and then I will work whit one group.  I will work with 

them, and I will work with them individually so they can participate one 

and one with the teacher and with each other. -Citat L1 

För att kunna skapa en miljö som främjar barns delaktighet behövs en samverkan mellan det 

sociala och lärandet samt att en god relation utvecklas både mellan barnen men också mellan 

barn och pedagog (Sandberg, 2012). Genom att dela in barnen i mindre grupper kan man som 

pedagog fokusera på några barn och ge barnen individuell uppmärksamhet. Genom att 

fokusera på en mindre skara barn under en tid gör att det skapas möjligheter  att se det 

individuella barnet. Pedagogen får möjlighet att lyssna på barnet och dess tankar och idéer. En 

relation mellan barnet och pedagogen kan utvecklas och genom detta samspel skapas också 

möjligheter till samverkan mellan det sociala och lärandet. Att vara indelade i mindre grupper 

gör också att barnen utvecklar sina relationer med varandra. 

Genom att dela in barnen i mindre grupper skapar man en miljö som främjar barns 

delaktighet. 

 

Slutsatser av resultatet utifrån studien frågeställningar 

I den här delen kommer jag visa på de slutsatser jag drar av studiens resultatet utifrån det syfte 
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och de frågeställningar som studien bygger på. 

 

Hur tänker förskollärare, barnskötare och lärare kring barns delaktighet i sydafrikanska 

förskolor?   

Resultatet visar att respondenterna ser på barns delaktighet utifrån att barnen deltar i 

aktiviteter och undervisning. Att vara involverad i sin omgivning, att lära tillsammans och att 

samspela med andra personer är också någonting som enligt studiens respondenter hör till 

barns delaktighet. Även att barnet är delaktig i sitt eget lärande är ytterligare en faktor som 

hör till begreppet. 

Genom att barnen får möjligheter till delaktighet lär sig barnen framför allt grundfärdigheter 

och ämneskunskaper men de utvecklar också sin kommunikativa förmåga, de lär sig hur man 

pratar till och med varandra, de utvecklar sin sociala förmåga. Genom delaktighet lär sig 

barnen, enligt respondenterna, att samspela och integrera  med varandra , de lär sig vad 

respekt är och hur man upprätthåller en respekt till varandra. De lär sig också vilka regler som 

finns, regler i klassrummet, regler i deras egen lek. Att lära sig vilka regler som finns i olika 

sammanhang leder också till att barnen får förståelse för samhällsregler. Genom barns 

delaktighet får barnen kunskaper om konsekvenser, de lär sig vilka konsekvenser ens 

handlingar får i olika sammanhang, barnen utvecklar ett konsekvenstänkande. 

    

Vilka förutsättningar och villkor anser förskollärare, barnskötare och lärare att det finns 

för att barn ska få känna delaktighet i sydafrikanska förskolor? 

Enligt respondenterna är det lärarens ansvar att se till att det finns förutsättningar och 

möjligheter för att barn ska få uppleva och känna delaktighet i förskolans verksamhet. Man 

vill skapa en trygg miljö för barnen på förskolan och detta sker bland annat genom att man 

som pedagog visa på en god relation till föräldrarna. Man anser att om barnet ser att föräldrar 

och lärare har en bra relation, föräldrarna är glada och läraren är glad så blir också barnet glad 

och känner sig trygg. Att skapa en trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barns 

delaktighet ska bli möjlig (Sandberg, 2012). Då många barn på förskolorna som 

respondenterna jobbar på lever i ett samhälle som i mångas ögon inte är säker för ett barn att 

växa upp i. Ett samhälle anknutet till droger, gäng bråk, skjutningar och extremvåld. Så ses en 

trygg miljö för barnen på förskolan som extra viktigt. Respondenterna nämner också 

föräldrarnas delaktighet i barnets förskoletid som en viktig aspekt för att skapa möjligheter för 

barns delaktighet. Genom att barnet ser en delaktighet i förskolan från föräldrarna sida menar 

de att det kan öppna upp barnets ögon för vilka möjligheter den själv har till att uppleva och 

känna delaktighet. 

Att vara lyhörd är också något respondenterna lyfter som viktigt i arbetet med att främja barns 

delaktighet. Att vara lyhörd, att se, prata och lyssna på barnen varje dag gör att man kan fånga 

upp barnen och få en förståelse för vilka behov barnet i fråga har just den dagen. Att vara 

lyhörd ses också som en väg för pedagogerna att skapa sig en förståelse för vad barnen är 

intresserade av. Denna förståelse kan sedan tas till vara på och använda i den pedagogiska 

verksamheten, som till exempel skapandet av temaarbete. 

   

Vilka metoder och tillvägagångssätt menar förskollärare, barnskötare och lärare i 
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sydafrikansk förskolor är användbara för att ge barnen en känsla av delaktighet i 

verksamheten? 

För att skapa möjligheter för barnen att känna delaktighet använder sig pedagogerna av 

vecko- och planeringsmöte där de bland annat diskuterar om barns delaktighet. Några 

respondenter använder sig av olika teman varje vecka som bygger på barnens intressen och 

man får på så viss in barns delaktighet då de är med och påverkar förskolans pedagogiska 

verksamhet. 

Att dela in barnen i mindre grupper och fokusera på en mindre barngrupp är en metod som i 

alla fall en respondent lyfter som användbar. Genom att dela in barngruppen i mindre grupper 

får pedagogen möjligheten att lägga fokus på några barn. Det gör att pedagogen kan samspela 

och interagera med barnen på ett annat sätt. Att barnen får mer individuell uppmärksamhet 

leder till att barnet känner sig omhändertagen, respekterad och lyssnad på vilket skapar både 

en trygghet och en miljö som främjar barns delaktighet. Genom gruppindelningar och 

individuellt fokus från pedagogen leder då till att barnet får möjligheter till att känna och 

uppleva delaktighet. 
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Diskussion 
I det här kapitlet kommer jag framför en diskussion kring studiens resultat och de slutsatser 

som tagits utifrån studiens syftet och frågeställningar. Jag kommer också visa på vilka 

kunskaper studien har bidragit med. Jag kommer kritisk granska det egna arbetet, vad som 

skulle kunna gjorts bättre eller annorlunda. Jag avslutar detta kapitel med att gå igenom frågor 

som uppstått under studiens gång utifrån vad man skulle kunna forska vidare på. 

   

Diskussion av resultat och slutsatser 

Miljö och delaktighet 

I min genomgång av tidigare forskning visar Sandbergs (2012) studien att det finns ett 

samband mellan den miljö som skapas och barns delaktighet. Hennes studie visar bland annat 

att det behövs en viss struktur i miljön och undervisningen. Hon menar att även om miljön ska 

bygga på delaktighet och fria val måste ändå miljön och undervisningen ha en vis struktur och 

inte bli för fri. Några av respondenterna visar ett visst förhållningssätt i sitt praktiska arbete 

med barns delaktighet, som liknar det Sandberg antyder. L3 jobbar till exempel mycket med 

barns intresse i sin undervisning och arbete med barngruppen. Teman tas ut varje vecka 

utifrån lärarnas förståelse för vad barnen är intresserade av. L3:s undervisning och 

lärandemiljö är till viss del strukturerad men den är byggd utifrån att barnen ska få en 

delaktighet, vilket faller in i hur Sandberg beskriver att en miljö ska vara för att barns 

delaktighet ska främjas. I övrigt visar studiens resultat och slutsatser dock på att miljöerna på 

de olika förskolorna är mer strukturerade än vad Sandbergs studie menar att den bör vara. 

Ingen annan av studiens respondenterna lyfter vikten av barns egna val eller barns möjligheter 

att få vara med och fatta beslut som rör deras tillvaro när de pratar om barns delaktighet. 

Aktiviteter och uppgifter som barnen erbjuds verkar till viss del bestämmas över huvudet på 

barnen. På vissa förskolor lyfts barnens intressen som en viktig aspekt i utformandet av 

aktiviteter och uppgifter och detta ses då som ett sätt att ge barnen möjligheter till att påverka 

och ha delaktighet i undervisningsmiljön. Vad som anses som barns intresse verkar vara det 

lärarna förstår att barnen är intresserade av, frågetecken skapas dock kring om barnen är 

medvetna om att de är med och påverkar verksamheten. Kan man då säga att man ger barnen 

möjligheter till delaktighet?  Enligt Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) så måste en 

individ känna att den är delaktig och att individen själv känner att den upplever delaktighet för 

att man ska kunna antyda att någon har delaktighet. Om läromiljön skapas utifrån lärarnas 

förståelse för vad barnen är intresserade av, får barnen då verkligen en känsla av delaktighet? 

Utifrån Almqvists m.fl. (2004) studie blir svaret att om inte barnen är medvetna om att de 

påverkar läromiljöns utformning, kan de inte heller få en upplevelse och känsla av delaktighet 

och då kan man inte säga att barnen får en delaktighet i verksamheten även om de i grunden 

är med och påverkar den. Tittar man istället på Elisabeth Arnérs beskrivning av delaktighet 

handlar det om att delta i något som redan är bestämt och att man tillsammans med andra har 

ett gemensamt fokus (Arnér, 2006). Utgår man från hennes beskrivning av delaktighet så kan 
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man säga att baren på dessa förskolor aktivt får uppleva och känna delaktighet. 

 

Lek och samspel 

Flera respondenter i studien lyfter att det är genom samspel och i sociala sammanhang som 

delaktighet framför allt möjliggörs. Detta förhållningssätt till lärande och delaktighet tyder på 

att man till viss del har ett sociokulturellt perspektiv i det pedagogiska arbetet. Detta är också 

något som Sandberg (2012) lyfter som viktiga aspekter i de processer som skapar delaktighet. 

Respondenterna ser samspel både mellan barnen men också mellan barnen och läraren samt 

samspel mellan lärarna som viktigt för att skapa möjligheter får barns delaktighet. Även 

Molins forskning  (2004b) kring delaktighet visar på två olika perspektiv på delaktighet där 

ett perspektiv, interpersonell delaktighet, handlar om att delaktighet skapas genom samspel 

och i sociala sammanhang. 

Dock så nämns fördelarna kring barnens egna lek för att skapa möjligheter för barns 

delaktighet relativt lite från respondenternas sida. Enligt Sandbergs studie (2012) bör barnens 

vilja till lek tas tillvara på i skapandet av en miljö som främjar barns delaktighet. Enligt en 

respondent leder barnens egna lek inte till inte något större lärande. 

I think if we didn't have those planning’s set out what you’re going to do 

than I don't think the children would have the opportunity because what 

are you going to do, they are just going to play all day. – Citat L5 

 

Genom leken finns många möjligheter att känna delaktighet då leken bidrar till att barnet kan 

känna social tillhörighet, samspel, interaktion och gemenskap (Sandberg, 2012). 

Respondenterna lyfte mer att samspel sker genom delaktighet i de aktiviteter och uppgifter 

som erbjuds på förskolorna. Ingen utav respondenterna uttrycker att de har en förståelse för att 

leken kan bidra till att barnen samspelar, integrerar, lär och utvecklas men dock så lyfts de 

olika aspekterna skilt från leken som viktiga i arbete med delaktighet.     

 

Möjligheter till delaktighet 

Det respondenterna berättar utifrån det praktiska arbetet med barns delaktighet som görs i 

respektive respondents förskola stödjas av Eva Melins forskning kring social delaktighet 

(2013).  Enligt respondenterna har barnen bland annat möjligheter att påverka sin egen 

tillvaro på förskolan genom att lärarna ser till barnens dagliga behov och detta stödjs utifrån 

Melins perspektiv individuell och social delaktighet. Respondenterna förmedlar att det alltid 

finns en valmöjlighet för barnen att vilja delta eller inte i olika aktiviteter, ett barn tvingas 

aldrig att göra något mot dennes vilja. Detta stödjas av Melins syn på personlig delaktighet 

där en individ har en delaktighet i sitt eget liv och har möjligheter att fatta beslut som 

påverkar individens egna situation. Barnen har också möjligheter att påverka förskolans 

verksamhet då man följer och använder sig av barnens intressen när man skapar uppgifter och 

aktiviteter som ska erbjudas i verksamheten. Detta stödjs av Melins perspektiv på den 

offentliga delaktigheten där en individ har möjlighet att påverka något som berör fler 

personer. Melins tre perspektiv på delaktighet bygger också mycket på att en individ är med 

och fattar olika typer av beslut. Beslut som bland annat påverkar flera individer och beslut 

som påverkar det egna livet och den egna livssituationen. Utifrån den här studiens resultat 
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framhävs aldrig barnens möjligheter till olika beslutsfattanden situationer av respondenterna. 

Även om respondenterna visar på att de försöker främja och skapa möjligheter för barns 

delaktighet, kvarstår frågan om de får vara med att fatta beslut. Även om barnet har möjlighet 

att påverka sin tillvaro och påverka förskolans verksamhet är det ingen av respondenterna som 

framhäver beslutsfattande som en metod till att främja delaktighet.  Att få vara med och fatta 

beslut kan bidra till att barnen känner en direkt delaktighet men många respondenter antyder 

mer att  barnen påverka verksamheten men utifrån vad lärarna uppfattar att barnen vill. Här 

tänker jag framförallt på att lärarna skapar en verksamhet utifrån vad de anser och har 

förståelse för vad barns intressen är. Att låta barnen själva komma överens och fatta ett beslut 

om vad nästa veckas tema ska vara kan vara ett sätt att låta barnen få känna en mer direkt 

delaktighet i verksamheten. 

Beslutsfattande är ett begrepp som leder mig vidare till begreppet demokrati. Enligt Sinclair 

och Franklin (2000) leder barnens delaktighet i förskolan till att barnen utvecklar kunskaper 

och förståelse för demokrati och för ett demokratiskt samhälle. Demokrati och ett 

demokratiskt samhälle är någonting som respondenterna nämner. Några av respondenterna 

verkar under intervjun se att det finns ett samband mellan barns delaktighet och erövrande av 

demokratiska kunskaper och förståelse för ett demokratiskt samhälle. Kunskaper om 

demokrati och ett demokratiskt samhälle är mycket viktigt i Sydafrika med tanke på den 

historia landet har, framför allt under apartheidtiden. Med tanke på det samhälle många av 

förskolorna ligger i och många av barnen växer upp i, så tänker jag att kunskaper om 

demokrati och ett demokratiskt samhälle är extra viktigt för att börja ett arbete med att minska 

detta. 

 

Studiens bidrag 

Genom denna studie kan man få ett synsätt på barns delaktighet som skiljer sig något från ett 

svenska synsätt. Genom att få en inblick i hur en, för visa, främmande kultur arbetar och 

tänker kring ett ämne skapas en förståelse för kulturen och för de individer som lever i den 

kulturen. Denna typ av kunskap bidrar till förståelse och kunskaper som kan vara användbara  

i bemötandet med föräldrar och barn med en annan kulturell bakgrund. 

Studien bidrar också med tankar och arbetssätt kring barns delaktighet. Den bidrar med tips 

och idéer på metoder som främjar och skapar möjligheter för barns delaktighet. Dessa 

metoder och tillvägagångssätt kan vara användbart för den som läser det här examensarbete i 

dess aktiva arbetet med att möjliggöra barns delaktighet. Att läsa denna studie kan också bidra 

till att som pedagog kanske kan se på sitt eget arbete med barns delaktighet med nya ögon. 

Det kan leda till att synliggöra vad som görs bra och vad som behöver arbetas mer med eller 

ändra på i det aktiva arbete med barns delaktighet.   

Studien bidrar också med att synliggöra hur respondenterna skapar förutsättningar för barns 

delaktighet. Den kunskapen kan leda till att den som läser detta arbete, som dagligen jobbar 

med barn, reflekterar över vilka förutsättningar som finns och som de skapar för att barns 

delaktighet ska vara möjlig.  

 



26 

 

Metoddiskussion   

Studiens syfte var att undersöka pedagogers syn på barns delaktighet i sydafrikanska 

förskolor. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar har jag använt mig av 

kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Att använda mig av kvalitativa intervjuer har 

gjort att jag fått utvecklade svar från respondenterna. Genom att intervjuerna bygger på öppna 

frågor där respondenterna kunde svara fritt på gjorde att jag fick reda på respondenterna egna 

tankar och uppfattningar kring studiens syfte. Tack vare de kvalitativa intervjuerna har 

studiens syfte och frågeställningar kunnat besvaras. 

Om jag hade använt mig av observationer för att försöka besvara studiens syfte och 

frågeställningar hade jag inte kommit åt respondentens tankar och åsikter. Enlig Bryman 

(2011) synliggör observationer det som sker i praktiken, det synliggör också personers 

handlingar och beteende. Observationer synliggör inte vad som händer inuti en person, det 

synliggör inte personers tankar, känslor och åsikter (Bryman, 2011). Att använda mig av 

observationer gör att studien då bygger på mina egna tolkningar och förståelser för vad som 

händer, vilket då inte stämmer överens med studiens syfte. 

Att använda enkäter som metod föll också bort eftersom studiens syfte bygger på att 

tillsamman med respondenten komma åt respondenternas tankar. Jag anser, precis som 

Bryman (2011) anser, att det lätt kan bli mer åsiktstagande när man fyller i en enkät med 

svarsalternativ. Individen väljer de svarsalternativ som passar bäst oavsett om det inte är 

fullkomligt korrekt (Bryman, 2011). För att kunna använda sig av enkäter i en studie krävs att 

man kan mycket om och har kunskaper inom fältet man vill undersöka, för att kunna bygga 

upp enkätens frågor och svarsalternativ (Bryman 2011). Efter som jag tidigare aldrig hade 

varit i Sydafrika och där med inte hade några erfarenheter kring sydafrikanska 

förskoleverksamheter kunde jag inte heller bygga upp och använda mig av enkäter. Utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt, interkulturellt perspektiv och sociokulturellt perspektiv, blir 

inte enkäter den bästa metoden att använda sig av. Eftersom jag i denna studie haft 

uppfattning om att lärande och kunskap skapas i samspel och möten med andra individer och 

kulturer, i utförandet av enkäter sker inga sådana möten.  

 

Diskussion kring genomförande 

Jag uppfattade och tolkade det som att alla studiens respondenter kände sig bekväma under 

intervjutillfällena. Detta gjorde att intervjuerna flöt på bra och det fanns ett bra samspel 

mellan mig som intervjuare och respondenten. Tack vare att vi interagerade och samspelade 

med varandra under intervjuerna gjorde att det skapades en ömsesidighet i intervjun. Många 

av respondenterna frågade kontinuerligt om jag som intervjuare förstod och hängde med i 

deras svar och förklaringar, och jag som intervjuare kunde förklara mina frågor om de inte 

förstod och jag kunde ställe följdfrågor som hjälpte respondenten att förtydliga eller utveckla 

sina svar. Intervjuerna skedde på engelska, vilket inte är mitt modersmål, men jag upplevde 

ändå inga större brister i kommunikationen mellan mig och respondenterna. Ibland kunde våra 

olika engelska dialekter bidra med att vi inte riktigt förstod varandra men genom att till 

exempel fråga en intervjufråga med andra ordval eller att respondenten förtydligade sina svar 

och förklaringar var det inget som skapade några större problem. Jag valde att inte utföra 

några intervjuer under den första veckan jag var i Sydafrika. Detta gjorde att jag kom in i att 

prata och uttrycka mig på engelska men också att jag kom in i och vant mig vid en 
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sydafrikansk dialekt av det engelska språket. Detta bidrog till att intervjuerna kändes lättare 

för mig då jag upplever att jag under den andra veckan hade lättare att förstå den 

sydafrikanska engelskan samt att uttrycka mig på ett förståeligt sätt.     

 

Kritisk granskning av det egna arbetet 

Eftersom intervjuerna har skett på tre förskolor som ligger i områden som är relativt nära 

varandra, gjorde det att många av respondenternas förklaringar på arbetssätt och synsätt 

påminde om varandra. Respondenterna vara till viss del ganska lika i sina svar. Hade jag haft 

möjlighet att genomföra mina intervjuer på förskolor som ligger i olika typer av områden 

hade det eventuellt gett en bredare bild av hur lärare, förskollärare och barnskötare i 

sydafrikanska förskolor ser på, tänker kring och arbetar med barns delaktighet. Annars tycker 

jag att mitt examensarbete har gått som planerat och studiens syfte samt frågeställningar 

tycker jag att har besvarats på ett bra sätt i studien resultat. 

 

Vidare forskning   

Den här studien är baserad på lärares, förskollärares och barnskötares egna uppfattningar, 

tankar och åsikter om barns delaktighet i Sydafrikanska förskolor. 

Studien har visat respondenternas uppfattning av vad barns delaktighet innebär enligt dem och 

hur de anser att de praktiskt jobbar med att skapa både förutsättningar och möjligheter för 

barns delaktighet. Vidare utifrån den har studien skulle man kunna forska vidare kring samma 

ämnen men istället kolla på hur lärare, förskollärare och barnskötare synliggör möjligheter för 

barns delaktighet.      

Efter denna studie har också frågetecken dykt upp kring sambandet mellan barns delaktighet 

och erövrande av demokratiska kunskaper och förståelse för ett demokratiskt samhälle. Detta 

skulle också vara intressant att studera vidare kring. Att studera förskollärares tankar, antingen 

i Sydafrika, något annat land eller i Sverige, kring betydelsen av barns delaktighet för 

kunskapsutveckling ur ett demokratiskt perspektiv. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hi! 

 

My name Louise Wahlström and I am 21 years old. I am from Sweden and I am studying to 

be a preschool teacher at Karlstads University in Sweden. In my education I need to do an 

essay on a topic of my own choice but in the aspect of children and preschool. 

 

I am interested in children and participation and I have decided to do my research 

examination about teachers thoughts of children’s participation in preschools. 

 

You have got this information from me because I would like to interview you on this topic. 

Your thoughts about children’s participation are important for me. 

 

I want you to know that it is okay to say no, it is all up to you and I will not question your 

decision. If you want to do this interview with me it is also okay to change your mind and say 

no during the interview and during the whole process of my examination. 

 

If you want to do this interview with me you should know that I have obligation to observe 

silence and all material I am gathering is going to be destroyed as soon as my work is 

approved. Everything you say is going to be reported anonymously only. 

 

The interview will include 6-8 questions about your thoughts of children's participation. 

 

I hope I get a chance to interview you, and I would like to hear your thoughts about the topic! 

 

Best wishes 

Louise Wahlström 

Student at Karlstad University 

 

I have read and I understand this information and I consent to it 

 

______________________________________________ 

Name, date, signature 

 



32 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide: 
 

For how long have you been working with this profession and how long have you 

worked here?   (Hur länge har du jobba med det här yrket och hur länge har du jobbat här?) 

 

 

What is participation for you?   (Vad är delaktighet för dig?)  

 

 

Do you think it is important to give the children opportunity to participate in activities?   

(Är det viktigt att ge barnen delaktighet o verksamheten?) 

 

In what way is it important (or why)?   (På vilket sätt är det viktigt?) 

 

 

Do you work with children’s participation in your everyday work at the preschool? 

(Jobbar du med barns delaktighet i dit vardagliga arbete på förskolan?)  

 

 

How do you and your colleagues work to give the children maximum opportunity to 

participate in the preschool? Can you please give some examples?   (Hur jobbar du/ni med 

att ge barnen delaktighet i verksamheten? Kan du ge några exempel?) 

 

 

Can you give some concrete examples of what children can learn by getting individual 

participation?   (Kan du ge något konkret exempel på vad barn kan lära sig genom att få 

känna delaktighet?) 

 

 


