
 

 

 

 

 

 

Barns delaktighet i kenyansk och 

svensk verksamhet 

Lärares uppfattningar och förhållningssätt till barns delaktighet 

Children’s participation in Kenyan and Swedish settings 

 

Teachers’ perceptions and approaches to children’s participation 

Anna Bendefors & Pauline Lindh 

 

 

 

 

 

 

Fakultet: Humaniora och samhällsvetenskap 

Utbildningsprogram: Förskollärarprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng: Grundnivå, 15 hp 

Handledarens namn: Valerie Margrain 

Examinatorns namn: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2020-02-14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 – Anna Bendefors & Pauline Lindh 

Barns delaktighet i kenyanska och svenska verksamheter 

[Children’s participation in Kenyan and Swedish settings] 

Ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen vid  

Karlstads universitet: Förskollärarprogrammet 

http://kau.se 

 

The author, Anna Bendefors & Pauline Lindh, has made an online version of this work avail-

able under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.  

http://diva-portal.org 

 

Creative Commons-licensen: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv 

  



Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet  Bendefors & Lindh 

 

 

 

Abstract 

Summary 

The purpose of this study is to investigate teachers' perceptions and relate to 

children's participation. The study was conducted in a Kenyan elementary 

school and a Swedish preschool with four qualitative interviews in each set-

ting. The data was processed using the method of thematic analysis and activ-

ity theory. The study shows that learning and development takes place in 

community and the key to children's well-being is through participation. The 

importance of teachers is recognized, and their role is critical in the work 

with children's participation. 

 

The study results show that teachers’ and children use different strategies to 

support participation. The education systems differ between the two countries 

and cultural perspectives on participation are based on sociocultural norms. 

Teachers' attitudes and relationship-building in their workplace form the ba-

sis for children's participation. The result shows different terms that teachers’ 

use to support and challenge children's participation. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar och förhåller sig 

till barns delaktighet. Studiens datainsamling har gjorts i kenyansk grund-

skola och svensk förskola med fyra kvalitativa intervjuer i respektive verk-

samhet. Insamlad data har bearbetats med stöd av metoden tematisk analys 

och verksamhetsteorin. Studien visar att lärande och utveckling sker i gemen-

skap och nyckeln till barns välmående sker genom delaktighet. Lärarnas be-

tydelse uppmärksammas och deras roll är viktig i arbetet med barns delaktig-

het.  

  

Studiens resultat visar att lärare och barn använder sig av olika strategier för 

att främja delaktighet. Utbildningsstrukturerna skiljer sig mellan länderna och 

kulturella perspektiv på delaktighet framträder utifrån samhällets rådande 

normer och barnsyn. Lärarnas förhållningssätt och relationsskapande i verk-

samheten är grunden för barns delaktighet. I resultatet framgår även olika 

villkor som lärarna använder sig av för att både främja och hindra barns del-

aktighet.  

 

 

Nyckelord 

Delaktighet, gemenskap, kultur, lärarens förhållningssätt, strategier 
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1 INLEDNING  

Studien handlar om lärares uppfattningar och förhållningssätt till barns delak-

tighet i Kenya och Sverige. Studien har tagit del av två kulturella perspektiv 

som bidrar med fler uppfattningar kring barns delaktighet, både för oss som 

förskollärarstudenter men även för redan verksamma förskollärare. Analys-

processen tar stöd av verksamhetsteorin för att uppnå en ökad förståelse för 

barns delaktighet i verksamheten.  

Skolverket (2018) beskriver barnens rätt till delaktighet i verksamhetens ut-

formning. Förskolan ska vara likvärdig med hänsyn till alla barns förutsätt-

ningar och behov. Därför anser vi att läraren har en viktig roll i mötena med 

barnen för att de ska bli delaktiga i verksamheten.     

Vi anser att delaktighetsarbetet bör vara levande i verksamheten för att barn 

ska få möjlighet att påverka sina liv. Som förskollärarstudenter har vi upplevt 

det utmanade att utforma verksamheten så att alla barn har de förutsättningar 

som krävs för att vara delaktiga. Vi upplever att vuxnas värderingar och för-

hållningssätt är en bidragande orsak till denna utmaning.    

1.1 Bakgrund 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att för ca 100 år sedan be-

traktades barn av vuxna som ägodelar och objekt, med liten chans att fram-

föra sina viljor. Barn skulle underlätta med sysslor i hemmet och passivt ta 

emot kunskap från sina vårdnadshavare. Barndomen övergick snabbt till an-

svar och arbete. På grund av industrialiseringen uppstod ett behov av barn-

omsorg som resulterade i en verksamhet som kompletterade hemmet.  

För ca 50 år sedan genomfördes en politisk kampanj för att utforma familje-

politiken, denna ledde till flera olika förändringar för att främja familjelivet. 

År 1972 presenterade barnstugeutredningen ett förslag för hur Sveriges barn-

omsorg skulle se ut, bland annat för att säkra barnens rätt till trygg barndom. 

Utredningen fick ett stort genomslag och förskolan började förändra sitt ar-

betssätt för att stödja barnen i deras utveckling och lärande. Förskolan gick 

därmed från ett traditionellt sätt att förmedla kunskap till att använda sig av 

dialogpedagogik. Detta innebar att verksamheten fokuserade på samspel och 

samtal mellan vuxna och barn. De vuxnas barnsyn skiftade från barn som ob-

jekt till subjekt. Barn sågs nu istället som meningsskapande individer med 

samma rättigheter som andra samhällsmedborgare. Barnen gavs rätt att 
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påverka sina liv genom samspel, där de påverkar och påverkas av de sam-

manhang de ingår i (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

Mellan åren 1975 och 2010 skedde en kraftig utbyggnation och satsningar på 

förskolans kvalité för att möta de ökade kraven från samhället och behovet av 

barnomsorg från vårdnadshavare. Ansvaret för förskolan flyttades från social-

departementet till utbildningsdepartementet och blev därmed en egen skol-

form.  Skolverket blev tillsynsmyndighet och år 1998 fick förskolan en läro-

plan (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).    

Genom historien har vuxnas syn på barn präglat deras uppväxt och delaktig-

het. Barnkonventionen är ett resultat av vuxnas skifte av barnsyn. Konvent-

ionen är viktig och unik för barns delaktighet och för professionens utveckl-

ing. Den gav barnen en plats i samhället och verksamma lärare ett underlag 

för verksamheten att utgå ifrån. Barnombudsmannen (u.å) uppger att både 

Kenya och Sverige har anslutit sig till barnkonventionen. UNICEF (2009) be-

skriver att barnkonventionen är ett rättsligt internationellt bindande avtal, där 

de som anslutit sig ska göra sitt yttersta för att barns rättigheter ska respekte-

ras och följas. Konventionen innehåller 54 artiklar varav fyra utgör de grund-

läggande principerna; alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 

två), barnens bästa ska alltid beaktas vid alla beslut (artikel tre), alla barn har 

rätt till liv och utbildning (artikel sex) samt att alla barn har rätt att säga sin 

mening och få den respekterad (artikel tolv).  

1.2 Definition av begreppet delaktighet 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2017) beskriver delaktighet som att 

vara en del av, detta innefattar en aktivitet, en relation och ett sammanhang. 

Delaktighet kan vara både en egenupplevd känsla och att få möjligheter att 

bli delaktig. Sambandet mellan att uppleva delaktighet och individers lärande 

och välmående är erkänt. Delaktighet rör sig även om att barn har rätt att ut-

trycka sin mening, få ett inflytande och bli lyssnade till. I förskolan handlar 

det främst om; att i undervisningssituationer bli del av ett gemensamt lärande 

samt att få förutsättningar att bli delaktig i gruppen.   

Myndigheten för delaktighet (2019) beskriver att delaktighet inte endast bör 

utgå från att ta del av, utan även handlar om att bli inkluderad och accepterad. 

Att varje individ möts med respekt för sitt inneboende värde och att alla män-

niskor med dess olikheter bidrar till den mänskliga mångfalden. Andersson 

och Sandgren (2015) förklarar att delaktighet är människans påverkan av det 

egna livet. Delaktighet skapas när individen upplever verkligt deltagande och 

inflytande.  
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1.2.1 Sex aspekter av delaktighet 

Skolinspektionen (2018) har granskat hur lärare skapar förutsättningar för 

barns delaktighet. Granskningen skedde med fokus på sex aspekter av delak-

tighet; tillgänglighet, tillhörighet, erkännande, samhandling, engagemang 

och autonomi. Skolinspektionen förklarar följande;  

Tabell 1. 

Skolinspektionens (2018) granskning visade att lärare behöver definiera inne-

börden av delaktighet och skapa ett gemensamt fokus i arbetslaget. Lärare be-

höver utveckla konkreta metoder och det egna förhållningssättet för att 

främja delaktighet. Framgångsfaktorer för att öka förutsättningar för barns 

delaktighet var de lärare som gjorde det möjligt för barn att vara aktiva i ge-

menskap med andra. Lärarna främjade de olika aspekterna av delaktighet och 

arbetade för att barnen skulle uppleva tillhörighet i gruppen. Undervisningen 

organiserades på ett flexibelt sätt där barnen bland annat delades in i grupper, 

men att lärprocesserna anpassades efter grupp- och individnivå. 

Tillgänglighet  

Förutsättningar för alla 

barns delaktighet i under-

visningen. Tillgänglighet 

kan delas upp i tre delar; 

fysisk, meningsskapande 

och sociokommunikativt 

samspel.  

Dessa innefattar hur lä-

rarna anpassar miljön, 

material, barnens förstå-

else för sammanhang 

samt möjligheter att för-

stå både talat och annan 

icke-verbal kommunikat-

ion. 

Tillhörighet  

Barnet tillhör formellt 

skolan, klassen eller 

gruppen. Barnen har där-

för rätt att delta i aktivi-

teter och ingå i olika 

sammanhang. Undervis-

ningen ska anpassas efter 

barnets individuella be-

hov. 

 

Erkännande  

En förutsättning för bar-

nens deltagande är att de 

blir bekräftade, uppskat-

tade, accepterade och re-

spekteras av andra. Bar-

nens deltagande i en akti-

vitet ifrågasätts inte av 

andra och deras olikheter 

ses som tillgångar. 

 

Samhandling  

Möjligheter för gemen-

skap och till interaktion 

med sina medmänniskor. 

Barnen är med i gemen-

samma aktiviteter och får 

möjlighet att bidra med 

innehåll till aktiviteterna. 

Engagemang  

Detta innebär att barnet 

känner sig engagerat och 

motiverat i undervis-

ningen. Delaktigheten 

kan påverkas om 

aspekten tillgänglighet 

kompromissas. 

Autonomi  

Lärarna ska ge barnen in-

formation om olika val 

och diskutera konsekven-

serna av dem. Att ett ak-

tivt arbete sker med 

barns förståelse för den 

egna lärprocessen. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att få en ökad förståelse för hur lärare i Kenya och Sverige uppfattar 

och förhåller sig till barns delaktighet i verksamheter för barn mellan ett till 

sju år.  

1.4 Frågeställningar 

• Hur uppfattar lärare barns delaktighet i verksamheten?  

• Hur förhåller sig lärare till barns delaktighet i verksamheten?  
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2 TIDIGARE FORSKNING  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och utvecklingsprojekt om del-

aktighet. Kapitlet är indelat i fyra rubriker; barns sociala delaktighet, social 

utveckling, delaktighetens nivåer, barns delaktighet i det fysiska rummet och 

etiska principer.  

2.1 Barns sociala delaktighet 

Melin (2013) har forskat om barns sociala delaktighet. I hennes avhandling 

framkom tre perspektiv som avser olika sätt att tänka om delaktighet; barns 

delaktighet i kontroll av det egna livet, barns delaktighet i sitt vardagsliv och 

barns delaktighet i rollen som medborgare; 

Barns delaktighet i kontroll av det egna livet  

Perspektivet beskriver att barn är delaktiga i viktiga beslut rörande deras 

liv. Detta innebär att vuxna måste se barn som kompetenta vid  

beslutsfattning och tillåter dem att kommunicera och förmedla sina  

åsikter. Barnens tankar och åsikter är helt fristående från  

vårdnadshavarnas. 

Barns delaktighet i sitt vardagsliv  

Detta perspektiv delas upp i två kategorier; social delaktighet och  

individuell delaktighet. 

Social delaktighet innebär att barnet upplever gemenskap och tillhörighet. 

Delaktigheten sker när barnet av eget val går in i en aktivitet eller situation 

och accepteras av sina medaktörer. Omgivningen ska inte begränsa barnen 

fysiskt eller socialt, utan bli en arena för samhandlingar. 

Individuell delaktighet innebär barns deltagande i en livssituation, som 

både kan ske gemensamt eller individuellt. Barnen får en upplevelse av att 

klara av och engageras i en aktivitet eller situation. 

Barns delaktighet i rollen som medborgare  

Barn ska få möjligheter i sin utbildning att påverka sina liv. Barnen ska 

veta om sina möjligheter att påverka sin vardag och att deras åsikter är  

viktiga och betydelsefulla för samhället. För att detta ska ske krävs det att 

barnen ses som aktörer och att de är likvärdiga med vuxna i  

beslutsfattande. Detta innebär att relationen mellan barn och vuxen måste 

grunda sig i en ömsesidig respekt. 

Tabell 2. 
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2.2 Social utveckling 

Det finns kulturella skillnader i vad individer uppfattar som normalt i en ge-

menskap. De som ingår i gemenskapen ska känna till och följa dess normer 

och regler utan att ifrågasätta dessa. Skolan kan ses som en gemenskap med 

normer och värderingar som individerna ska lära sig. I dagens samhälle finns 

kunskap och information ständigt tillgängligt på exempelvis internet. Lära-

rens roll har därmed förändrats från en auktoritär position till att agera mer 

handledande i barnens inhämtande av kunskap (Lindstrand & Brodin, 2007).  

Ärlemalm-Hagsér (2012) berättar att barndom är en social konstruktion som 

kan påverkas av olika samhällsstrukturer såsom politiska och ekonomiska. 

Barns deltagande kan förstås utifrån social och kulturell kontext samt ske in-

dividuellt eller kollektivt. Ärlemalm-Hagsér har studerat lärande för hållbar 

utveckling utifrån aspekterna delaktighet och aktörskap. Ett tema som fram-

kom var förskolebarns förhållande till sig själva och andra, där utgångs-

punkterna är individen och det sociala samspelet. Inom temat presenteras fem 

kunskapsinnehåll; barns inflytande, hälsa och välbefinnande, kulturell mång-

fald, jämställdhet samt social kompetens. Barns inflytande innebär att barn 

ska få komma till tals och få möjlighet att påverka sin situation. Deras tankar 

är värdefulla och det ska finnas förutsättningar att deras röster blir hörda. Det 

är viktigt att barnen upplever självkänsla och får en jaguppfattning. Hälsa 

och välbefinnande utgår från att barnen ska få kunskaper om goda kostvanor, 

betydelsen av fysisk aktivitet och personlig hygien. Kulturell mångfald be-

skriver att verksamheten ska synliggöra barns rättigheter och skyldigheter att 

bli respekterad samt att respektera andra. Barn ska ges möjligheter att delta 

och få ökad förståelse för olika kulturer och perspektiv. Jämställdhet innebär 

att förskollärare ska motverka traditionella könsroller och erbjuda barnen 

könsöverskridande aktiviteter. Social kompetens förklarar viktiga kompeten-

ser som bör utvecklas såsom empati, tacksamhet och artighet. Barn ska ta an-

svar för sina handlingar och delta i konflikthantering samt vara en del av 

verksamhetens utformning av regler och normer.  

2.3 Delaktighetens nivåer 

Hart (1992) beskriver delaktighet utifrån delaktighetsstegen. Han förklarar att 

stegen kan användas som ett redskap för att avgöra hur delaktiga barnen är 

vid olika projekt. Hart förklarar även att vuxna har en tendens att underskatta 

barnens kompetenser:  

Children are undoubtedly the most photographed and the least lis-

tened to members of society. There is a strong tendency on the part 

of adults to underestimate the competence of children while at the 

same time using them in events to influence some cause; the effect 

is patronizing. There are, however, many projects entirely designed 
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and run by adults, with children merely acting out predetermined 

roles that are very positive experiences for both adults and children. 

Children’s dance, song or theatre performances are good examples 

of this as long as people understand that they are just that: perfor-

mances. Problems arise when children’s involvement is ambiguous 

or even manipulative. (Hart, 1992, s. 9)  

Steg ett till tre finns ingen delaktighet, steg fyra till sju finns viss delaktighet 

och åttonde steget innebär reell delaktighet;   

8. Barns initiativ-gemensamt beslut  

7. Barns initiativ styr  

6. Vuxeninitiativ- gemensamt beslut  

5. Barn är informerade och tillfrågade  

4. Barn är informerade- vuxna beslutar  

3. Barn används som maskotar  

2. Barn används som dekoration  

1. Barn manipuleras  

Tabell 3.  

I boken Att bli förskollärare- mångfacetterad komplexitet (2015) beskriver 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér att långt ner i delaktighetsstegen (se tabell 3) 

finns en risk för skendemokrati. Detta innebär att lärarna ger sken av att verk-

samheten bygger på en demokratisk grund men i själva verket kränker de de-

mokratiska rättigheterna. Exempel på skendemokrati kan vara att lärarna ber 

barnen uttrycka sina åsikter och tankar kring en specifik fråga. Barnen i sin 

tur vet inte hur eller om deras åsikter kommer att lyftas eller användas senare 

i verksamheten.  

Villkoren för barns delaktighet påverkas i mötet och kommunikationen mel-

lan lärare och barn, något som Emilsson (2008) beskriver som asymmetri och 

symmetri. Asymmetriska relationer och möten präglas inte av demokratiska 

värden, barnen har en underordnad position som gör dem till objekt för lärar-

nas sociala och kulturella normer. Inom en symmetrisk relation fördelas istäl-

let makten mellan lärare och barn. Läraren vill närma sig barnets perspektiv 

och är närvarande vilket ger barn förutsättningar för kommunikation. Emils-

son påpekar dock att det är svårt att uppnå en symmetrisk kommunikation då 

makt utövas både medvetet och omedvetet. När lärare är omedvetna om sin 

maktposition ger det sken av symmetri men i själva verket uppstår en för-

vrängd kommunikation. Exempel på detta kan vara att lärare uppmuntra barn 

att välja egna aktiviteter i verksamheten men på olika sätt manipulerar deras 
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val. Lärare kan avgöra om en aktivitet är fullbokad och fördelar istället bar-

nen på andra aktiviteter.  

2.4 Barns delaktighet i det fysiska rummet  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) har i sitt utvecklingsprojekt Barns del-

aktighet i det fysiska rummet forskat om barns delaktighet. I projektet an-

vände sig förskollärarna av traditionella metoder för att uppnå delaktighet i 

barngruppen. Detta kunde vara metoder som att lyssna, observera och vara 

närvarande. Barnen gavs därmed fler tillfällen att förmedla sina tankar och 

känslor, detta kunde ske genom exempelvis spontana diskussioner, reflekt-

ioner och under olika estetiska former. Den metod som var mest effektiv för 

att få barnen delaktiga, var att barnen själva fick vara aktiva på olika sätt. Ett 

exempel på detta i projektet var när barnen deltog i trygghetsvandringar. Bar-

nen tilläts fotografera utrymmen och favoritplatser på förskolan för att sen 

förklara sina intentioner och önskemål på förändringar i miljön.   

Under projektets gång upptäckte förskollärarna att barnen använde sig av två 

strategier för att uppnå delaktighet. Antingen frågade barnen förskollärarna 

om tillåtelse och hjälp eller så förflyttade de sig så långt från förskollärarna 

som möjligt och gjorde som de vill utan tillåtelse. Förskollärarna fick under 

projektets gång ompröva och utveckla regler och förhållningssätt för att öka 

barnens möjligheter för delaktighet (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2011).  

2.5 Etiska principer 

Johannesen och Sandvik (2009) har tillsammans med förskollärarstudenter 

genomfört ett projekt utifrån delaktighet med ett etiskt förhållningssätt. Pro-

jektet synliggjorde att förskollärare behöver ett reflekterande förhållningsätt 

och mod att våga utmana sina föreställningar. Det finns etiska principer som 

Johannesen och Sandvik lyfter fram som viktiga för barns delaktighet. En av 

dessa är att förskollärare behöver se och förhålla sig till alla sorters delta-

gande. Ett barn som till exempel är tystlåtet och inte deltar aktivt med rörel-

ser och ljud, kan upplevas som icke deltagande, men barnet upplever sig 

självt som delaktigt. En annan etisk princip handlar om förskollärares rädsla 

för att tappa kontrollen över barngruppen. Detta medför att verksamheten 

styrs med hjälp av olika regleringar för att förskollärare ska bibehålla makten. 

I projektet gjorde barnen både medvetet och omedvetet motstånd för att bli 

delaktiga. Johannesen och Sandvik beskriver att regleringar i verksamheten 

sker via rutiner och regler som förskollärarna medvetet eller omedvetet an-

vänder sig av. Barn kan regleras verbalt när förskollärarna ignorerar vad bar-

nen säger och använda tillsägelser utifrån rådande normer och värderingar i 
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verksamheten. Fysiskt kan barnen regleras genom att placeras på specifika 

platser vid samling och matsituationer. 
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3  TEORI 

Vi anser att ett sociokulturellt perspektiv med inriktning på verksamhetsteo-

rin kan hjälpa oss att förstå hur lärare uppfattar delaktighet i olika sociala 

kontexter. För att förstå perspektivets utgångspunkter vill vi lyfta begreppen; 

handling, kontext och kultur.  

Handling: Knutgård (2003) beskriver begreppet som mänskligt agerande och 

beteende med en bakomliggande mening eller avsikt. Ett enskilt agerande 

kan inte urskiljas från en kontext, individers handlingar samverkar och mani-

festeras i verksamheten.  

Kontext: Säljö (2000) förklarar att begreppet kontext innefattar människors 

handlingar utifrån de sammanhang de befinner sig i. Det finns olika kontex-

ter; fysiska kontexter, kommunikativa kontexter och historiska kontexter. Fy-

sisk kontext är miljön där en verksamhet eller handling sker. Kommunikativ 

kontext innefattar samtal som sker mellan individer där speciella regler och 

mönster finns. Historisk kontext beskriver hur de kommunikativa kontexterna 

befästs i olika verksamheter vilken är svår att ändra då långa traditioner och 

mönster påverkar hur människan ska vara och agera. 

Kultur: Är en uppsättning värderingar, idéer, resurser och kunskaper som 

människor införskaffar sig genom sociala interaktioner och den materiella 

omvärlden (Säljö, 2000).  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Wang, Bruce och Hughes (2011) förklarar att det sociokulturella perspektivet 

beskriver hur kognitiva processer utvecklas i sociala interaktioner. Det går 

inte separera den kognitiva utvecklingen med sociala, kulturella och histo-

riska sammanhang. Utvecklingen sker även inom en individ på ett psykolo-

gisk plan. Lev Vygotskij är grundaren av det sociokulturella perspektivet som 

senare har vidareutvecklats av andra teoretiker.  

Säljö (2000) förklarar sociokulturellt perspektiv på följande vis: ”Mänskliga 

handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar med utgångs-

punkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet el-

ler omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en 

viss verksamhet” (Säljö, 2000, s. 128). Säljö beskriver att människan använ-

der olika redskap för att handla i sociala kontexter. Redskap kan vara intel-

lektuella och fysiska och liknas vid förlängning av kroppen. Fysiska redskap 

är föremål som människan skapat för att underlätta i sin vardag. Intellektuella 

redskap handlar främst om språket vilket gör att människor blir delaktiga i 
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varandras perspektiv. Lärande inom perspektivet ses som en ständigt på-

gående process som sker mellan och inom individer. Genom vardagliga inter-

aktioner och samtal sker ett kollektivt lärande med erfarenhetsutbyten.  

3.2 Verksamhetsteorin  

Säljö (2000) förklarar att verksamhetsteorin är en teoretisk ram inom det so-

ciokulturella perspektivet. Verksamhetsteorin kategoriserar och organiserar 

förståelsen av mänskliga handlingar i sociala kontexter. Skolan är ett exem-

pel på en verksamhet som kan förstås utifrån mänskliga handlingar vilka är 

starkt förankrade i den fysiska och kommunikativa kontexten.  

Knutgård (2003) berättar att inom verksamhetsteorin ses människan som sub-

jekt, det vill säga att människan har ett värde och aktivt kan påverka sitt liv 

med medvetna tankar, känslor och val. Människan som skapare av det egna 

livet påverkas av biologiska, sociala och kulturella levnadsvillkor. Enligt 

verksamhetsteorin har människan en fri vilja, men de sociala kontexterna 

konstruerar ramar som styr hur man ska förhålla sig till rådande normer, vär-

den och regler. En individ som inte kan förhålla sig inom ramarna riskerar att 

bli utanför gemenskapen. Knutgård beskriver även verksamhet som olika are-

nor eller områden individen befinner sig i. Exempel på verksamheter är fa-

milj, vänner, studier och nöjen. Varje verksamhet består av mänskliga hand-

lingar och mål som mer eller mindre styr verksamheten. Verksamhetsteorin 

är ett helhetsperspektiv där samhälle och människa inte kan förstås eller for-

mas utan varandra. Människans handlingar kan inte skiljas från den verksam-

het de befinner sig i. Alla verksamheter är sammanflätade och bildar en hel-

het, där en ständig växelverkan sker. Engeström och Glăvean (2012) förklarar 

att minst två verksamheter måste samverka. När verksamhetsteorin används 

kan nya analyser framträda kring känslor eller upplevelser inom ramverket.  

3.2.1 Begrepp inom verksamhetsteorin 

Socialisering  

Knutgård (2003) beskriver socialisering som individens process in i sam-

hället och olika sociala kontexter. Människor har ett behov av att känna sam-

hörighet och gemenskap och detta behov utvecklas tidigt. Den första primära 

gemenskapen är livsavgörande för barnet då hen inte ingår i några andra soci-

ala kontexter. Enligt Säljö (2000) finns primär och sekundär socialisering. 

Den primära avser en mindre gemenskap, exempelvis familj. I familjen 

grundläggs de första sociala färdigheterna som krävs för att fungera i sam-

hället. I den primära socialiseringsprocessen sker lärande genom samspel 

mellan individer med kopplingar till nuet och tidigare erfarenheter. Lärandet 

sker ”nerifrån och upp”, det vill säga att barnen förvärvar kunskaper 
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kroppsligt genom upplevelser. Säljö förklarar vidare att Sekundär sociali-

sering sker i institutionaliserade miljöer såsom skolan. Inom denna sociali-

seringsprocess blir barnens villkor för lärande annorlunda. Skolans innehåll 

är förutbestämt och styrs av rutiner. Lärandet kan därför ses som ”uppifrån 

och ner”. Kunskapen är inte förankrad i barnens omvärld, det blir därför svå-

rare att ta till sig det som förmedlas. 

Känslor och handlingar 

Knutgård (2003) beskriver att handlingar och känslor inte går att skilja från 

varandra. Känslor kan uppstå innan, under och efter en handling och vara 

knutna till specifika situationer, platser och människor. ”En människas käns-

lor uppstår varken ur människan eller ur miljön utan uppstår i växelverkan 

mellan dem, det vi kallar för verksamhet.” (Knutgård, 2003, s. 126). Knut-

gård berättar vidare att i de verksamheter som människan är en del av, finns 

behov av att bidra till sin egen och andras självbild. Med hjälp av känslor och 

kognitiva processer kan människan utveckla och förändra sin självbild, an-

tingen i en positiv eller i en negativ riktning.  
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4 METOD 

Åtta kvalitativa intervjuer har använts för att besvara studiens frågeställ-

ningar. I kapitlet presenteras informanterna, metod, genomförande av datain-

samling och tematisk analys med studiens analysprocess. Kapitlet avslutas 

med reflektioner kring studiens trovärdighet och etiska överväganden. 

4.1 Urval och informanter 

Kriterierna för urvalet baserades på att informanterna arbetade med barn 

i åldrarna ett till sju år i Kenya och Sverige. Vi fick möjlighet att intervjua 

rektorn på den grundskola vi besökte i Kenya och valde därför att även inter-

vjua en rektor i Sverige. Alla informanter är kvinnor och har tilldelats 

pseudonymer. I Kenya har informanterna namnen Kim, Karly, Keira och 

Kyla. Till de svenska informanterna har vi valt namnen Sanne, Siv, Stina och 

Sonja. I arbetet refereras alla informanter som lärare eller vid sin tilldelade 

pseudonym. Tabellen nedan presenterar information om varje informant.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att kvalitativa intervjuer är 

den mest användbara metoden för datainsamling då den är flexibel och kan 

genomföras nästan överallt. En kvalitativ intervju består inte av färdiga frågor 

och svar. Syftet är att det ska likna ett samtal där intervjuaren följer upp in-

formanternas svar med ytterligare frågor. Christoffersen och Johannessen för-

klarar vidare att kvalitativa intervjuer ger informanterna möjlighet att delge 

sina tankar, intentioner och beskrivningar kring ämnet som frågorna handlar 

Yrkesroll Land Yrkeserfarenhet 

Lärare Kenya 10 år 

Lärare Kenya 9 år 

Lärare Kenya 29 år 

Rektor Kenya 39 år 

Förskollärare Sverige 9 år 

Förskollärare Sverige 7 år 

Förskollärare Sverige 13 år 

Rektor Sverige 22 år 
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om. Löfgren (2014) förklarar att öppna och konkreta frågor möjliggör att in-

tervjuaren får fram berättelser som är av intresse utan att påverka vad som be-

rättas. Konkreta frågor minskar risken för utlåtanden av allmän karaktär om 

hur det är eller borde vara, det är skillnad på en berättelse och ett tyck-

ande. För att kunna jämföra informanternas olika uppfattningar kring delak-

tighet behövde vi komma åt deras berättelser, därför valde vi denna metod.  

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att standardiserade inter-

vjuer innebär att alla informanter får samma frågor. Det är fördelaktigt vid 

flera intervjuare att använda samma frågor för att enklare systematisera sva-

ren efteråt. En tydlig struktur och standardiserade frågor möjliggjorde att vi 

kunde hålla i intervjuerna oberoende av varandra och språk. Löfgren (2014) 

berättar att intervjuguiden är ett stöd vid intervjutillfället för att hålla kursen. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) möjliggjorde att vi höll oss till studiens fråge-

ställningar. Enligt Christoffersen och Johannessen måste intervjuerna doku-

menteras och transkriberas för senare analys, då det är omöjligt att minnas 

vad som sagts under intervjun. Vi använde oss av ljudinspelning och anteck-

ningar för att dokumentera intervjuerna. Vid transkribering av intervjuerna 

var ljudinspelningarna och anteckningarna värdefulla, framförallt vid de fyra 

intervjuer som genomfördes på engelska. Transkribering av de engelska in-

tervjuerna direktöversattes till svenska. I alla transkriberingar utelämnades 

upprepningar, skratt och pauser då vi upplevde att dessa inte tillförde något 

till studien. 

4.3 Genomförande 

Det första som gjordes var att utforma intervjuguiden på engelska  

(se bilaga 1). Därefter formulerades en informations- och samtyckesblankett 

(se bilaga 2 och 3), även dessa på engelska. För att prova om frågorna var 

tydligt och konkret formulerade, genomfördes två pilotintervjuer samt test av 

inspelningsutrustningen. Den ena pilotintervjun genomfördes med en förskol-

lärare och den andra med en engelsktalande person. Efter intervjuerna revide-

rades vissa frågeställningar samt att uppskattad tid för intervjun ändrades i in-

formationsblanketten.   

Samtliga dokument skrevs ut innan avresa till Kenya, ifall möjlighet för ut-

skrift inte fanns. Väl på plats i den kenyanska grundskolan fanns det tillfälle 

att fråga lärare om intresse för deltagande i studien. Plats och dag för inter-

vjuerna bestämdes och informationsblanketten kompletterades med plats för 

intervjun. Blanketterna delades ut till informanten som fick tid att läsa och 

ställa frågor kring studien och lämna sitt godkännande med underskrift. För 

att dela på rollen som intervjuare, tilldelades ansvaret varannan gång. Den 
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som inte höll i intervjun fick anteckna och sköta inspelningsutrustningen. 

Transkriberingen och översättningen utfördes gemensamt då ljudinspelningen 

var svår att tyda på grund av språk, dialekt samt störningar i omgivningen 

som fångats upp av ljudinspelningsutrustningen.  

Inför intervjuerna i Sverige översattes intervjuguiden samt informations- och 

samtyckesblankett till svenska. Mejlkontakt upprättades med en rektor om in-

tresse för deltagande i studien fanns. Rektorn föreslog en förskola, ett datum 

och en tid för intervjuerna. Intervjuguiden efterfrågades och skickades via 

mejl. Informationsblanketten kompletterades med förskolans namn och 

skrevs ut. Blanketterna delades ut till informanterna och intervjuerna genom-

fördes på samma sätt som i Kenya. Transkriberingen delades upp efter inter-

vjuernas längd och vi transkriberade två intervjuer vardera.  

4.4 Analysmetod 

Vi har använt oss av tematisk analys för att identifiera mönster och teman 

inom insamlad data. Braun och Clarke (2006) beskriver tematisk analys som 

en metod för att fånga upp det viktiga i datan relaterat till forskningsfrågorna 

genom att identifiera, analysera och hitta teman i datauppsättningen. Teman 

kan representera mönster i datan eller något specifikt och meningsfullt för 

studien. Tematisk analys är en flexibel och kvalitativ metod som inte är knu-

ten till ett visst teoretiskt perspektiv. Vi har utgått från verksamhetsteorin un-

der analysen. Braun och Clarke (2006) berättar att analysprocessen består av 

ställningstaganden både innan och under studien, för att processen ska fortgå 

behöver forskaren ständigt reflektera. Maguire och Delahunt (2017) presente-

rar en kortfattad guide utifrån Braun och Clarks sex-steg för genomförande 

av en tematisk analys. Maguire och Delahunt förklarar att stegen inte nödvän-

digtvis behöver följas i kronologisk ordning och finns det mycket data kan 

det vara hjälpsamt att gå framåt och bakåt mellan stegen. En vanlig fallgrop 

är att intervjufrågorna används som teman. Detta innebär att datan snarare 

blivit sammanfattad och organiserad än analyserad.  

I studiens data har vi namngett koder som relaterar till frågeställningarna. 

Kodernas betydelser kopplades ihop med informanternas uttalanden. Exem-

pelvis har koden inflytande uttalandet ”barn är delaktiga i beslut”, koden val 

har uttalandet ”barn får max två val”.  

4.4.1 Analysprocess 

Inledningsvis fick vi stöd av vår handledare som presenterade tematisk  

analys och hur vi skulle namnge och söka efter koder. Vi fick även 
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rekommendationer för antal koder och teman samt hur vi kunde kategorisera 

dessa. Nedan presenteras en tabell med översikt av koder och teman. Därefter 

följer en beskrivning av tabellens innehåll och hur vi följt Braun och Clarks 

sex-stegs guide för analysprocessen.  

Steg 2  
Förinställda koder  

-Aktiviteter  

-Lek  

-Villkor för delaktighet  

-Barns förutsättningar 

för deltagande  

-Självkänsla  

-Barnens rätt i sam-

hället  

-Lärarens makt  

-Främjande för delaktig-

het  

-Hindrande för delta-

gande  

-Inflytande  

-Strategier  

-Uppfattningar  

-Inställning till delaktig-

het   

-Beings    

-Becoming  

-Hälsa  

  

… = Koder som togs 

bort  

Steg 2 fortsättning 

Tillkomna koder  

-Undervisning  

-Rättigheter  

-Tankar/åsikter  

-Känslor  

-Självförtroende  

-Barnens strategier  

-Barnens ansvar  

-Förväntningar på barn  

-Lärarens ansvar  

-Lärarens förhållnings-

sätt  

-Lärarens strategier  

-Organisera  

-Gemenskap  

-Lärarens närvaro  

-Regler  

-Val  

-Material  

-Tillåtande atmosfär  

  

  

Steg 3  

Tema 1  

-Barns förutsättningar för  

deltagande  

-Barns hinder för delta-

gande  

Tema 2  

-Lärarens makt  

-Lärarens ansvar  

-Lärarens förhållnings-

sätt  

-Lärarens närvaro   

-Tillåtande atmosfär  

Tema 3  

-Villkor för delaktighet  

-Främjande för delaktig-

het  

Tema 4  

-Barns ansvar  

-Förväntningar på barn  

-Gemenskap  

Tema 5  

-Barnens strategier  

-Lärarnas strategier  

-Organisera  

Tema 6  

-Barns rätt i samhället   

-Regler  

-Val  

-Inflytande   

-Rättigheter  

Svårplacerade koder 

utan plats  

-Självkänsla  

-Självförtroende  

-Material  
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Tabell 5.  

Steg 1: Bekanta sig med datan  

I det här skedet är det bra att notera tidiga intryck och göra anteckningar (Ma-

guire & Delahunt, 2017).  

Processen: Vi bekantade oss med datan genom transkriberingen och över-

sättningen. För att skilja på informanterna kodades deras namn med boksta-

ven L för lärare och en siffra mellan ett och åtta (L1). Intervjuerna skrevs ut 

vilket gav oss en bättre översikt kring mängden data vi fått. Det var enklare 

att läsa utskrifterna fysiskt än på en dator.  

Steg 2: Kodning  

I denna fas organiseras datan på ett meningsfullt och systematiskt sätt. Det 

finns öppen kodning som utvecklas genom kodningsprocessen och delvis 

förinställda koder. Datan grupperas och minimeras till små beståndsdelar. 

Det finns olika sätt att koda och metoden för detta bestäms utifrån perspektiv 

och forskningsfrågor (Maguire & Delahunt, 2017).  

Processen: De koder vi antog fanns skrevs ner. Sedan började vi leta om de 

förekom i intervjuerna, i denna process uppkom samtidigt nya koder. Koder 

som inte förekom frekvent i intervjuerna togs bort. Vissa koder formulerades 

om för att göras tydligare i sin betydelse. Kodningen skedde manuellt i ut-

skrifterna med markeringspennor, därefter skrevs koderna tillsammans med 

tillhörande uttalanden över i ett dokument för varje intervju.  

Steg 3: Sök efter teman  

Koderna kan tydligt passa in i ett eller flera teman. Kodernas relevans och 

mönster organiseras i bredare teman som säger något specifikt om forsk-

ningsfrågan. I slutet av detta steg har koderna organiserats i bredare teman 

(Maguire & Delahunt, 2017).  

Steg 4  

-Lärarensroll: ansvar, 

makt, förhållningssätt, 

barnsyn och atmosfär  

-Barnens plats i  

samhället  

-Organisera  

-Barns självkänsla och 

självförtroende  

-Sociala kontexter: lek 

och gemenskap  

Steg 4 fortsättning  

-Barnperspektiv: ge-

menskap, lärandepro-

cesser, lärarnas och bar-

nens strategier  

-Barnsyn: ansvar, sam-

hälle och makt  

  

Steg 5  
-Kulturella perspektiv  

-Strategier  

-Utbildningsstruktur  

-Villkor  
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Processen: I ett nytt dokument sammanställdes koderna med tillhörande utta-

landen från varje intervju. Syftet var att organisera och upptäcka mönster uti-

från studiens frågeställningar. Sammanställningen i dokumentet synliggjorde 

samband mellan olika koder som resulterade i sex teman (se tabell 5).  

Steg 4: Granska teman   

Granska, modifiera och utveckla de primära teman som identifierat sig i steg 

tre. Samla data som är relevant för varje tema och utgå från frågorna nedan. I 

detta steg kan syftet eventuellt ändras då det inte längre stödjs av datan (Ma-

guire & Delahunt, 2017).  

• Har temat mening? 

• Stödjer datan temat?  

• Försöker jag passa in något i ett tema?  

• Har jag flera teman om samma sak?   

• Finns det teman inom temat  

• Finns det andra teman inom datan?  

Processen:   

Vi konstaterade att syftet var för brett och justerade därför detta. För att göra 

det konkret skrevs alla koder ut och grupperades utifrån de sex temana. Vi 

upptäckte då att många av kodernas uttalanden beskrev samma sak, därmed 

organiserades kodernas uttalanden på nytt med hjälp av markeringspennor.  

Teman som framkom namngavs och några teman blev inte längre relevanta. 

Denna process tog tid och teman förändrades ständigt. Se tabell fem där pro-

cessen presenteras i två delar för att visa hur teman kunde förändras och orga-

niseras. Frågorna ovan var hjälpsamma för att hitta temats essens och koder-

nas betydelse.  

Steg 5: Definiera teman  

Förfina teman och identifiera essensen av vad varje tema handlar om med 

stöd i frågorna nedan (Maguire & Delahunt, 2017).  

• Vad säger temat?  

• Om det finns underteman, hur integrerar och relaterar de till  

huvudtemat?  

• Hur relaterar teman till varandra?  

Processen: För att definiera och identifiera teman barnperspektiv och barn-

syn skapades berättelser inom varje tema baserat på mönster och citat från in-

tervjuerna. Berättelserna beskrev samhälle, skola, strategier, gemenskap och 

lärandeprocesser.  
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Under skrivprocessen framkom kulturella skillnader som resulterade i temat 

kulturella perspektiv. Vi upplevde att strategier var ett omfattande område, 

därav blev detta ett eget tema. För att förtydliga berättelsernas koppling till 

frågeställningarna, gjordes en omstrukturering. Detta resulterade i temat ut-

bildningsstruktur, de berättelser som fanns kvar samlades under temat vill-

kor. De slutgiltiga teman blev kulturella perspektiv, utbildningsstruktur, vill-

kor och strategier. Dessa fick underteman för att stärka essensen i berättel-

serna.  

Steg 6: Skriv  

Skriv forskningsarbetet (Maguire & Delahunt, 2017).  

Processen: Studiens resultat förtydligades med hjälp av tabeller och infor-

manterna fick tilldelade pseudonymer. För att göra det tydligt vilket namn 

som representerade vilket land, matchades första bokstaven i namnet med 

första bokstaven i landet.  

4.5 Trovärdighet 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver reliabilitet som hur tillförlit-

lig, noggrann och precis undersökningens data är. De förklarar även att fler 

forskare som undersöker samma fenomen och kommer fram till samma resul-

tat ökar studiens reliabilitet. Med stöd av Christoffersen och Johannessen kan 

vi konstatera att studiens resultat har en hög reliabilitet då vi varit två. Genom 

forskningsprocessen har vi tillsammans genomfört de olika momenten med 

reflektioner och diskussioner. Christoffersen och Johannessen beskriver även 

att forskare som gör en studie tillsammans kan ha olika förhandsuppfatt-

ningar om det valda fenomenet. Vilket fokus och perspektiv som tillämpas är 

avgörande för datainsamlingen. Vi har haft en gemensam utgångspunkt för 

vad delaktighet innebär, som medfört ett tydligt fokus under studiens gång.  

Vid utformningen av intervjuguiden var det viktigt för oss att frågorna var 

öppet formulerade för att öka trovärdigheten med hjälp av informanternas be-

rättelser. Några kriterier för frågorna var: inga ja och nej frågor, de skulle gå 

att översätta från svenska till engelska och max tio frågor. Vi var restriktiva 

med ledande följdfrågor för att inte påverka informanternas berättelser. Rek-

torn i Sverige bad oss skicka intervjuguiden för att lärarna ville förbereda sig 

på frågornas innehåll. Vi var medvetna om att trovärdigheten kunde kompro-

metterats men vår uppfattning var att informanterna inte konstruerat svar in-

nan intervjuerna.  
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Inför studien granskade och diskuterade vi våra förhållningssätt för att det har 

en viktig roll i studiens tillförlitlighet. Det var nödvändigt att gå in i studien 

med ett öppet förhållningssätt för att minska påverkan vid datainsamlingen 

och analysprocessen. Innan avresan till Kenya reflekterade vi kring den rå-

dande kulturen för att inte döma på förhand. Vi tog exempelvis inte reda på 

information om Kenyas samhällsstruktur, skolsystem och kultur.  

I Kenya upplevde vi att språket försvårade hur intervjuerna fortlöpte. Språket 

kan ha påverkat informanternas berättelser då frågorna endast besvarades. 

Vid transkriberingen översattes de kenyanska intervjuerna från engelska till 

svenska. Översättningen genomfördes gemensamt för att minska risken för 

missuppfattningar på grund av språkförståelse. Vid genomgång av datan upp-

täckte vi att de informanter som hade en positiv syn på delaktighet också ta-

lade om det på ett specifikt sätt. Deras uppfattningar visade bara en sida av 

delaktighet vilket färgade deras svar. Vi anser att detta kan vara något som 

påverkat till viss del då vi inte fått en helt nyanserad bild av delaktighet från 

informanterna. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att syftet med forskning är att berika värl-

den med ny kunskap. Studien bidrar med ny kunskap till redan verksamma 

lärare vid publicering. Forskaren bör följa riktlinjer för god forskningssed ge-

nom att agera ansvarsfullt gentemot plagiat och personuppgifter som behand-

las under studiens gång. I vetenskapsrådet presenteras även kodexarna in-

formationsbrev, samtyckeskravet, individskyddslagen, forskningskravet och 

konfidentialitetskravet. Dessa bör finnas och beaktas genom hela forsknings-

processen för att arbetet ska utföras på ett lagligt och etiskt vis. Vetenskaps-

rådet förklarar att mänskliga rättigheter är globala därför valde vi att följa 

riktlinjerna även i Kenya. Vi resonerade om att information och samtycke 

inte kunde säkerställas på grund av språket och tidsperioden för vistelsen i 

Kenya, därför togs observationer bort.  

Datainspektionen (2019) förklarar att dataskyddsförordningen (General Data 

Protection Regulation) är en lag som innefattar skyddet av personuppgifter i 

hela EU. Dataskyddsförordningen började gälla 2018 och liknar de regler 

som fanns i personuppgiftslagen. Inför studien tog vi del av Karlstads univer-

sitets dokument GDPR för studenter för att säkerställa att vi behandlar per-

sonuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Formuläret Behandling av personuppgif-

ter undertecknades av oss och lämnades till handledaren innan studiens ge-

nomförande.  
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Vi utformade ett informationsbrev och en samtyckesblankett utifrån Karl-

stads universitets mall. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska information och 

samtycke ske vid behandling av känsliga personuppgifter i forskningsprojekt. 

Informationen ska vara enkelt skriven, innehålla studiens syfte och betona att 

det är frivilligt att delta. I informationen ska det även framgå hur insamling 

av data ska ske och hur uppgifterna förvaras. Samtycket sker oftast med en 

underskrift och kan när som helst återkallas utan att informanten behöver 

meddela varför.  

Informanterna fick ta del av informationsbrevet och samtyckesblanketten för 

att ta ställning till sitt deltagande i studien. Vi efterfråga även samtycke för 

inspelning av intervjuerna och detta samtycke spelades in. Samtyckesblanket-

ten fotograferades efter avslutad intervju och överfördes till en intern moln-

tjänst tillsammans med anteckningar och ljudfiler från intervjun. Vetenskaps-

rådet (2017) beskriver att ordning och reda är ett uppförandekrav som ställs 

på forskaren under studiens gång. Den interna molntjänsten vi använt är lö-

senordskyddad och har fungerat som ett verktyg för organisation och förva-

ring av studiens material.  

Konfidentialitetskravet beskriver Vetenskapsrådet (2017) som en förpliktelse 

att inte sprida uppgifter som är insamlade samt att avidentifiering ska ske av 

de personer som deltagit i studien. I studien har detta skett vid transkribering 

av intervjuerna. När uppsatsen är godkänd och publicerad raderas molntjäns-

ten och vi intygar detta genom att skicka in ett nytt formulär om behandling 

av personuppgifter till handledaren. 

  



Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet           Bendefors & Lindh 

22 

 

5 RESULTAT 

Vi kommer nu presentera en sammanställning av insamlad data som kategori-

serats utifrån fyra teman; kulturella perspektiv, utbildningsstruktur, villkor 

och strategier. Alla teman har underteman för att förtydliga berättelsernas es-

sens. Stödjande citat för att besvara studiens frågeställningar skrivs både i lö-

pande text och i tabellformat. Respektive tema eller underteman förklaras 

med hjälp av verksamhetsteorin och dess begrepp.  

5.1 Kulturella perspektiv 

Med hjälp av insamlad data kan vi se två kulturella perspektiv kring synen på 

barn i Kenya och Sverige. Temat har två underteman; barnens roll i sam-

hället och vårdnadshavare.  

5.1.1 Barnens roll i samhället 

Kenya 

Karly berättar att barn kan stötas bort av sina vårdnadshavare på grund av 

skam. Detta är en omständighet som gör att det blir svårare för barnen att 

vara del av samhället vid tidig ålder. Karly förklarar vidare att barnen vid 

fyra års ålder har skolplikt och därmed ingår i samhällsstrukturen: ”Barnen 

ska vara närvarande för att delta i mer än en sak och flera arenor”. Karly 

beskriver även att barnen kan delta i religiösa aktiviteter där de sjunger och 

tillber Gud tillsammans med andra samhällsinvånare. Under sin skolgång kan 

barnen följa med sin idrottslärare till staden för att träna i ett större samman-

hang. Kyla talar om fler aktiviteter för att involvera barnen i samhället: “Här 

kommer de flesta barnen från bondgårdar på landsbygden och inte från sta-

den. Därför har barnen trädgårdar hemma där de planterar majs och bear-

betar och skördar jorden, därför vet de trots sin ålder hur de ska göra detta 

väldigt bra” och “De måste mata och ta hand om tamdjur”.   

Sverige  

Sonja berättar att barnens styrkor, utveckling och delaktighet ses på ett annat 

sätt i förskolan än hemma. Stina beskriver att samhället ställer höga krav på 

barnen och att misslyckande inte ses som något bra. Siv förklarar att det är 

viktigt för barnen att komma ur skolan med ett självförtroende och en själv-

känsla, men att dessa ska skiljas åt: ”Jag tycker inte om det du gör men jag 

tycker om dig”. Hon beskriver att samhället och skolsystemet bygger på soci-

ala spelregler och det är viktigt att barnen lär sig dessa vid tidig ålder: ” …du 

måste kunna lyssna på andra, du måste kunna stå tillbaka och du måste 

kunna ta lite plats” och “det är inte lätt för de små att rösta men vi kan så ett 
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frö, det är demokrativinkeln”. Stina nämner även i sin intervju tyngden av att 

barnen är en del av ett demokratiskt samhälle: “…barnen får välja sånger till 

lucia så vi kan rösta om vilken sång”.   

Verksamhetsteorin 

I Kenya kan vi se att informanterna beskriver olika verksamheter såsom 

skola, familj, samhälle, religion och odling. Vi kan utläsa att den primära och 

den sekundära socialiseringen sker i det kenyanska samhället. Den primära 

socialiseringen framstår som viktig men skör, då barnen tidigt ingår i flera 

verksamheter. Det finns uttalade mål för verksamheterna som barnen ska 

uppfylla för att vara en del av gemenskapen.  

I Sverige framkommer en subjektiv barnsyn där det är viktigt att lära sig de 

historiska kontexterna som har etablerade ramverk med tillhörande normer, 

värden och regler. Vi upplever att informanterna utgår från ett helhetsper-

spektiv, där människan inte kan förstås eller formas utan verksamheterna. Ut-

ifrån verksamhetsteorin synliggörs vikten av barnens självbild och sambandet 

mellan känslor och handling. Socialisering sker i förskolan som social kon-

text där samhörighet och gemenskap värdesätts.  

5.1.2 Vårdnadshavare 

Kenya 

Karly vill uppmuntra vårdnadshavarna att lyssna och vara närvarande med 

sina barn. Karly uppger att det är vanligt i afrikanska hem att barnen inte blir 

tagna på allvar och det är inte tillåtet för barnen att berätta sina åsikter. Kim 

upplever att vårdnadshavarna kan ha en attityd som påverkar att barnen inte 

kan delta. Vårdnadshavarna kan påpeka för henne att barnen lämnas åt att bli 

smutsiga i den leriga omgivningen. I sina försök att behaga vårdnadshavarna 

påverkar hon hur barnen kan vara delaktiga: “Jag säger till barnen att inte gå 

dit och då blir de inte lika fria att delta”. Keira och Kyla beskriver att bråk 

och våld i hemmet kan påverka barns delaktighet; 

 

Sverige  

Siv, Stina och Sonja berättar att de flesta vårdnadshavare arbetar heltid och 

barnen spenderar större delen av sin dag på förskolan från det att dem är ett 

år. Siv beskriver följande: “våra vårdnadshavare jobbar heltid och dem 

Keira  “Barnen är traumatiserade från hemmet och du ser att barnet drar 

sig undan vid exempelvis våld”  

“… i fall av våld försöker vi prata med vårdnadshavarna”  

Kyla  ”… barnen är tillbakadragna i klassrummet vid problem hemma”  
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träffar sina barn korta stunder och då kan det bli omvänt tror jag, de låter 

barnen bestämma lite för mycket, att vårdnadshavarna inte vill ha konflikter” 

och berättar vidare om konsekvenserna av detta i förskolans verksamhet 

“…är du i en socialkontext så funkar det inte när du är två år att tro att du 

ska styra omvärlden”. Stina och Sanne arbetar för att få vårdnadshavarna del-

aktiga i det som sker på förskolan;   

Stina  “Vi försöker få med vårdnadshavarna så de blir delaktiga och vet 

vad vi gör i verksamheten”  

Sanne  “Vi har en digital plattform där vi skriver ut information till vård-

nadshavare, även en whiteboardtavla i hallen”  

 

Verksamhetsteorin 

I Kenya framgår det tydligt hur växelverkan mellan hem och skola sker. 

Verksamheternas olika handlingar förvirrar barnen i sitt deltagande. Den pri-

mära gemenskapen är livsavgörande för barnens liv oavsett hur den upplevs. 

Känslorna som uppstår i hemmet är knutna till platser, människor och hand-

lingar.  

I Sverige framkommer det att barn vid tidig ålder befinner sig i en sekundär 

socialisering. Barnen kan bli begränsade då de saknar grundläggande färdig-

heter som etableras i den primära socialiseringen. I förskolans verksamhet 

försöker lärarna involvera vårdnadshavarna för att arbeta mot samma mål.  

5.2 Utbildningsstruktur 

Temat presenterar två olika strukturer för barns utbildning som framkommit i 

de olika länderna. Temat har två underteman; klassrumsstruktur (Kenya) och 

rutinstruktur (Sverige). Klassrumsstrukturen har kategorierna straff och belö-

ning samt lärandegrupp. Rutinstrukturen har kategorierna tilltro till barns  

förmåga och gemenskap.  

5.2.1 Klassrumsstruktur 

Strukturen beskrivs av informanterna i Kenya som planerade lektioner med 

ämnesinriktningar såsom matematik, religion, språk och musik. Mellan klass-

rumsaktiviteterna har barnen fri lek;  

Keira  “Klassrumsaktiviteten behöver de göra, barnen har inte valet att 

säga att de inte vill göra det”  

“…när barnen leker väljer de vilka lekar som ska lekas och barnen 

väljer vilka aktiviteter de ska genomföra”  
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Kim  “…barnen ska delta när jag undervisar, jag ska inte bara förmedla 

kunskap och göra allt åt barnen”  

Straff och belöning  

Informanterna i Kenya talar om straff och belöningar som en del av klass-

rumsstrukturen. Straff kan innebära att barnen blir tillrättavisade, Kim berät-

tar att barnen ska veta att: “…läraren kan nypa och bestraffa mig och när det 

sker ett misstag, när de inte gör som de ska så måste du korrigera dem”. 

Karly och Kyla berättar om belöningar som delas ut vid individuella prestat-

ioner;    

Karly  “…vi ger barnen presenter”  

Kyla  “När barnen läser bra får de belöningar, även om de ritar bra och 

sjunger bra belönar jag detta”  

Lärandegrupp 

I Kenya väljer lärarna att antingen dela in barnen efter deras förmågor eller 

att blanda barngruppen. Keria och Kyla beskriver att de delar in och blandar 

sina barngrupper efter förmågor och detta kan bidra till att barnen kan ta hjälp 

och lära av varandra. Lärandegrupperna kan ses som ett villkor för barns del-

aktighet. Kim i sin tur grupperar barnen utifrån förmågor, intresse och ålder. 

Barnen placeras sedan på olika platser i klassrummet för att hon enklare ska 

kunna stötta de barn som behöver hjälp:  

Keria  “…du behöver gruppera barnen efter förmågor och ålder. Om du 

har barn som är tystlåtna och utanför, behöver du inte placera just 

dessa barn i samma grupp. Jag blandar barnen inom grupperna 

så att jag kan bli deras guide. Jag guidar hur de ska göra och hur 

de ska arbeta tillsammans.”  

Kyla  “Jag blandar barnen efter förmågor. Några är långsamma i inlär-

ningen och några är snabba. Därför blandas förmågorna inom 

grupperna så de lär av varandra”  

Kim  “…gruppera efter förmågor, det finns barn som är långsamma i 

inlärningen och de som är snabba. Jag placerar de inte på samma 

plats för att kunna stödja efter deras förmågor”  

 

Verksamhetsteorin 

Strukturen har tydliga ramar för undervisning där lektioner varvas med fri 

lek. Barnens fria vilja och delaktighet kompromissas då ramarna består av 

regler och normer. Innehållet i verksamheten är förbestämt med ämnesinrikt-

ningar. Lärandet sker därför enligt uttrycket ”uppifrån och ner” och är inte 

förankrat i barnens omvärld. Strukturens lärandeprocesser är beroende av 
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känslor och handlingar. Straff medför negativa känslor och belöningar posi-

tiva känslor som motiverar vidare handlingar inom lärandet.  

5.2.2 Rutinstruktur 

I Sverige är den dagliga verksamheten uppbyggd av rutinsituationer som upp-

repas under dagen, exempel på rutiner är utevistelse med på- och avklädning, 

matsituationer och fri lek. Samtliga informanter beskriver ett ramverk som 

gör att barnen får vara delaktiga i utformningen av sin dag genom olika val 

och beslut. Dessa val kan bland annat handla om mat, lekkamrater, aktivitet 

och material. Sonja berättar att rutinerna kan påverka barnens delaktighet då 

de blir avbrutna för att följa strukturen: “… jag tycker förskolans dagar blir 

väldigt sönderhackade, alltså av rutinsituationer”.  

 

Tilltro till barns förmågor   

Informanterna i Sverige talar om tilltro till barnens förmågor som en del av 

rutinstrukturen. Sanne berättar att det är viktigt att lyssna på barnen och att 

arbetslaget planerar verksamheten utifrån barngruppens intressen: “Vi lyss-

nar mycket på barnen, alltså vi utgår från barnens intressen och vi har inte 

så mycket planerat egentligen”. Sonja uppmuntrar sina kollegor att utgå från 

vad som är bäst för barnen och för deras delaktighet: “…jag försöker hela ti-

den uppmuntra till barnets bästa”.   

Gemenskap 

Siv berättar att gemenskap är viktigt för delaktighet, barnen behöver uppleva 

att de får vara med och är en del av gruppen; ”vi är med och lotsar och stöd-

jer och ser till att alla känner att de hör till och att alla är med”. Siv poäng-

terar även att barn kan “tappas bort” i stora barngrupper, något som även 

Sanne och Stina nämner i sina intervjuer. Ett villkor för att barnen ska bli mer 

delaktiga är att skapa mindre grupper;  

Siv  “…vi kan ha lite mindre grupper. Det främjar barns delaktighet 

och även medbestämmande, då har jag tid att lyssna och barnen 

kan lyssna på varandra. Barnen behöver inte skrika för att hö-

ras.”  

Stina  “…vi brukar dela på barnen i två eller tre grupper, efter ålder.  

Verksamhetsteorin 

I denna struktur kan vi synliggöra att lärandet sker ”nerifrån och upp” då bar-

nens intressen är centrala för lärarnas utformning av verksamheten. Lärandet 

är inte på förhand bestämt utan det utgår från den primära socialiseringens 

tankar om samspel mellan individer. Lärandet kan ske spontant genom 



Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet           Bendefors & Lindh 

27 

 

barnens upplevelser och förankras i nuet. Rutinstrukturen innebär att barnen 

har ett ramverk att förhålla sig till under sin vistelse med tillhörande regler 

och normer för delaktighet. Den påverkar inte barnens delaktighet och fria 

vilja i samma utsträckning som klassrumsstrukturen, då barnen ges val och är 

delaktiga i beslut. 

5.3 Villkor  

Under detta tema finns tre villkor för barns delaktighet, dessa kan vara hind-

rande och främjande beroende på lärarnas förhållningssätt. Villkoren är; re-

lationsskapande, material och lek.  

5.3.1 Relationsskapande 

Lärare i Kenya och Sverige uppfattar trygghet och relationsskapande som 

viktigt för barns delaktighet och välmående. Nedan följer några citat om re-

lationsskapande: 

Kim  “Läraren måste vara flexibel, jag kan förändra när som helst även 

om jag planerat att göra något på ett specifikt sätt, så barnen kän-

ner sig bekväma att delta”  

Karly  “Om jag inte låter barnen delta fritt kommer barnen bli tillba-

kadragna och kanske vara rädda för mig. Barnen uttrycker inte 

sina känslor”  

Sanne  “Först måste vi jobba med att barngruppen är trygg, för har vi inte 

en trygg barngrupp och barnen känner sig som ett vi, får du jobba i 

motvind. Känner vi barnen och barnen vet vart våra gränser går, 

då kan vi börja arbeta och detta medför att barnen blir friare och 

friare.”  

Siv  ”…vi tvingar oss inte på någon, vi är väldigt lyhörda för vad som 

händer och att barnen inte känner sig överkörda …”  

Stina  “Vi lyssnar på barnen, vi pratar inte över huvudet på dem”  

5.3.2 Material 

Kyla, Kim, Sanne och Sonja beskriver att material kan vara ett villkor för 

barns delaktighet. Beroende på hur material används, placeras och hanteras 

kan det antingen hindra eller främja delaktighet beroende på tillgång och ut-

bud;  

Kyla  “Lärandematerial och extra material gör att barnen deltar”  
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Kim  “För lite material, till exempel om barnet vill ha ett material som 

inte läraren har, det gör att barnet inte kan delta fullständigt”  

Sanne  “Miljön är viktig, ibland möblerar vi om och barnen kan hjälpa till 

att plocka lite, då är de delaktiga i det. Barnen skapar då andra le-

kar beroende på vart materialet står i rummet”  

Sonja  “Verksamheten har ett ganska stort utbud på material, alltså olika 

utbud och barnen har mycket att välja på”  

5.3.3 Lek 

Under den fria leken upplever samtliga informanter att barnen är som mest 

delaktiga. Nedan är några citat kring lekens betydelse för delaktighet:  

Keira  “…många deltar när de leker”  

Kim  “Vi ger barnen frihet att göra vad de vill. Barnen leker för sig 

själva, skapar lekar och tillverkar eget material ”  

Siv  ”Barnen får välja vad vi ska leka med, vem och vart de ska 

leka…”  

Sonja   “Jag tror att barnen är väldigt delaktiga i sin lek”  

 

Verksamhetsteorin 

Förskolan och skolan är inom verksamhetsteorin starkt förankrad i fysiska 

och kommunikativa kontexter. Relationsskapande, material och lek är kon-

texter med regler, mönster och normer för delaktighet.  

5.4 Strategier 

Nedan har vi sammanfattat lärarnas uppfattningar kring strategier som barn 

och vuxna använder sig av för att främja delaktighet. Tabellerna beskriver 

strategier som vi namngivit och förklaringarna är vad som framkommit i da-

tan.  

5.4.1 Barnens strategier 

Strategi  Förklaring  

Initiativ   -Skapar och väljer egna lekar, aktiviteter och material    

-Gruppera sig själva  

-Använder specifikt material 

Roll -Vara med barn med hög lekstatus  

-Inta ledarrollen   

-Vara stark och självsäker  
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Delta -Dansa  

-Sjunga  

-Titta på  

-Lära av varandra  

Tillträde  -Hänga på   

-Dundrar in  

-Väljer att inte delta    

-Dela med sig   

-Göra något annat   

-Frågar om lov  

-Ta något exempelvis en leksak från ett annat barn  

-Väljer något som de klarar av   

-Ta hjälp av en vuxen  

Kommunikation  -Pratar med varandra  

-Uttrycka tankar och åsikter  

-Ställa frågor   

Tabell 6.  

5.4.2  Lärares strategier 

Strategi  Förklaring   

Trygghet  -Föra barnet nära  

-Synliggöra barn som sitter ensamma  

-Se till att barnet är tryggt och valt något att göra  

-Tilldela barnen olika rum  

Motivation  -Uppmuntra barnet  

-Ger presenter  

-Utgå från barnens intressen  

-Visa sig intresserad  

-Göra det lekfullt  

-Övertala barnen att våga  

-Utmana barnen  

Kommunikation  -Ställa frågor  

-Ge svar  

-Prata med barnen  

-Lyssna på barnen   

-Ta hjälp av material för att inleda samtal  

-Låta positiv  

-Uppmuntra barnen att lyssna på varandra  

-Omröstning  



Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet           Bendefors & Lindh 

30 

 

Närvaro  -Delta  

-Ta sig tid för barnen  

-Lyhörd för barnens behov  

-Observera  

-Leda in barnet på något annat  

-Försöka tillsammans  

-Förflytta sig mellan olika grupper  

Tillåta  -Tvingar ingen  

-Ge barnen talutrymme  

-Barnen gör de som är bäst på  

Stödja  -Lirka med barnen för att de ska vilja vara med  

-Barn ska veta sina rättigheter  

-Anpassa efter de barn som finns  

-Anpassa efter intresse  

-Vägleda och guida  

-Berättar för barnen hur de ska göra  

-Stöttar barnen i sin lek och deras förståelse för lekregler  

-Inte ge för många val och alternativ  

-Barnen ska uppleva att de lyckas  

-Diskutera inom arbetslaget kring delaktighet  

Regler  -Tydliga gränser  

-Ramverk  

-Alla får vara med  

-Bestämda platser vid matsituationer  

Struktur  -Diskutera i helklass  

-Styrda aktiviteter som samlingar och  

leksituationer  

-Förse barnen med material  

-Ge barnen uppgifter både individuellt och i grupp  

Ansvar  -Utse en ledare bland barnen 

-Barnen utför självständigt arbete  

-Barnen ska försöka själva  

Tabell 7. 

Verksamhetsteorin 

Lärarna använder sig av kulturella redskap för att möjliggöra delaktighet. Det 

främsta redskapet är språket där lärarna exempelvis kan ställa frågor och an-

passa tonläget. De fysiska redskap som används är exempelvis olika rum och 

material för att främja delaktighet. Barnens främsta redskap är sin kropp, de 

erfar och upplever delaktighet genom samspel med sin omgivning. För att sä-

kerställa sin delaktighet kan barnen använda sig av fysiska redskap och språ-

ket.  



Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet           Bendefors & Lindh 

31 

 

6 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer först studiens resultat diskuteras utifrån tidigare forsk-

ning, definition av begreppet delaktighet och personliga reflektioner. Studi-

ens syfte är att få en ökad förståelse för hur lärare i Kenya och Sverige upp-

fattar och förhåller sig till barns delaktighet i verksamhet för barn mellan ett 

till sju år. Efter resultatdiskussionen följer en metoddiskussion och studiens 

slutsatser där vi presenterar vidare forskning och studiens relevans för pro-

fessionen.  

6.1 Resultatdiskussion 

Avsnittet är uppdelat utifrån studiens frågeställningar; Hur uppfattar lärare 

barns delaktighet i verksamheten? Hur förhåller sig lärare till barns delak-

tighet i verksamheten?   

6.1.1  Hur uppfattar lärare barns delaktighet i verksamheten? 

I temat kulturella perspektiv och utbildningsstruktur framkommer skillnader 

mellan lärarnas uppfattningar kring barns delaktighet i Kenya och Sverige.  

Melin (2013) beskriver inom perspektivet barns delaktighet i rollen som 

medborgare (se tabell 2) att barnen genom sin utbildning ska få möjligheter 

att påverka sina liv och sin vardag. Detta återfinns i resultatet då Kenya och 

Sverige har skolsystem där barnen vid tidig ålder ingår och involveras i sam-

hällsstrukturen. Enligt Melin är barnens åsikter viktiga för samhället och bar-

nen ses som likvärdiga med vuxna. Vår tolkning är att detta är en subjektiv 

barnsyn som vi kan synliggöra med hjälp av lärarnas uppfattningar i Sverige. 

I Kenya har lärarnas uppfattningar kopplingar till en objektiv barnsyn. Här 

följer en sammanfattning av hur dessa framkommer i resultatet: Subjektiv 

barnsyn; I den subjektiva barnsynen respekteras barnens åsikter och deras 

känslor tas på allvar. Lärarna börjar tidigt introducera demokratiska värden i 

verksamheten och lärarna utgår från sociala spelregler. Lärarna har tilltro till 

barnens förmågor och involverar barnen i olika kontexter. Barnens behov till-

godoses, intressen uppmärksammas och barns bästa tas i beaktning. Lärandet 

sker nerifrån och upp i spontana situationer kopplade till barnens upplevelser. 

Objektiv barnsyn; I den objektiva barnsynen tas inte barnen på allvar och de-

ras åsikter respekteras inte. Barnen har inget val, de måste delta och närvara i 

klassrumsaktiviteter och andra verksamheter. Om barnen inte deltar utifrån 

lärarens förväntningar, korrigeras de. Lärandet sker uppifrån och ner, barnen 

tar passivt emot kunskap. Straff och belöningar används som motivation i lä-

randet. 
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Skolinspektionens sex aspekter för delaktighet (se tabell 1) återfinns i temat 

utbildningsstrukturen och villkor. Klassrumsstrukturen och rutinstrukturen 

innefattar olika aspekter som vi presenterar i relation till studiens resultat. 

Klassrumsstrukturen innefattar de tre aspekterna; Tillhörighet, engagemang 

och samhandling. Tillhörighet framkommer då barnen ingår i en lärande-

grupp och där anpassning sker utifrån deras förmågor. I gruppen får barnen 

möjlighet till samhandling som innebär att de interagerar med varandra i lä-

randesyfte. Lärarna använder straff och belöningar för att engagera och moti-

vera barnen i undervisningen, vilket kan ses utifrån aspekten engagemang. 

Rutinsstrukturen består av de fyra aspekterna; Autonomi, erkännande, tillhö-

righet och samhandling. Autonomi framkommer då barnen får information 

kring olika val och deltar i sina lärprocesser. Lärarna har tilltro till barnens 

förmågor vilket kan kopplas till aspekten erkännande. Barnen blir då bekräf-

tade, accepterade och respekterade av både lärare och barn. Enligt lärarna be-

höver barnen uppleva att de är en del av gemenskapen och utifrån barnens in-

tressen formas verksamheten, detta kan ses utifrån aspekterna tillhörighet och 

samhandling.  

Villkoren material, lek och relationsskapande kopplas till var sin del av till-

gänglighetsaspekten; fysisk tillgänghet, tillgängligt meningsskapande och so-

ciokommunikativ tillgänglighet; 

”Fysisk tillgänglighet innebär att miljön är anpassad och handlar exempelvis 

om att elever kan ta sig till och använda platser och miljöer, men också att 

undervisningsobjekt och lärverktyg är tillgängliga för alla.” (Skolinspekt-

ionen, 2018, s. 22). Beroende på materialets tillgång och placering kan barns 

delaktighet antingen främjas eller hindras. Lärarnas strategier trygghet, kom-

munikation, regler och struktur (se tabell 7) används för att främja delaktig-

het i den fysiska miljön. Inom strategin trygghet tilldelar lärarna barnen olika 

rum. Lärarna använder sig av material för att inleda samtal med barnen inom 

strategin kommunikation. Strategin regler handlar exempelvis om bestämda 

platser vid matsituationer. Lärarnas strategi struktur innebär att barnen förses 

med material och olika rum utnyttjas för exempelvis samlingar och diskuss-

ioner. 

”Tillgängligt meningsskapande fokuserar på elevens förståelse av situationen 

eller aktiviteten och handlar om skolans ansvar för att se till att alla elever 

förstår sammanhangets mening och innebörd.” (Skolinspektionen, 2018, s. 

22). I studiens resultat framgår strategier (se tabell 6) som barn använder för 

att få delaktighet. Dessa strategier anser vi har en stark koppling till lek och 

barnens meningsskapande. Med hjälp av strategierna kan barnen både bibe-

hålla och få tillträde till leken. Lärarna beskriver att under den fria leken är 

barnen som mest delaktiga i verksamheten. Vi uppfattar att lärarna använder 

sig av strategier för att bidra till lekens flow. Detta begrepp beskriver 
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Sandberg och Vuorinen (2008) som ett tillstånd där individerna oavbrutet le-

ker med engagemang och inspiration. Flow syftar även till att lek och lärande 

har ett samband för barns utveckling. Följande presenteras en sammanfatt-

ning av lärarnas strategier stödja och närvaro (se tabell 7) för lekens flow. 

Stödja sker med vägledning och guidning genom att förklara och visa. Lä-

rarna försöker öka barnens förståelser för lekregler genom att närvara och 

stötta. Erbjuda barnen ett begränsat antal val och alternativ till lek. Strategin 

närvaro tillämpas när lärarna deltar i barnens lek och är lyhörda för deras be-

hov. När leken inte fortlöper kan lärarna leda in barnen på något annat eller 

försöka tillsammans.  

”Sociokommunikativ tillgänglighet innebär att alla elever ges möjlighet att 

förstå både talat språk och annan icke-verbal kommunikation, men också so-

ciala koder och regler” (Skolinspektionen, 2018, s. 22). Relationsskapande är 

något som samtliga lärare återkommer till i sina intervjuer när de talar om 

delaktighet. Det är viktigt att etablera relationer med barnen tidigt för att de 

ska bli del av gemenskapen och undervisningen. Vi kan genomgående förstå 

att samtliga strategier som lärare använder sig av, är förankrade i ett ömsesi-

digt relationsskapande. De vuxnas förhållningssätt blir därför avgörande för 

barnens möjligheter till delaktighet och deltagande.  

6.1.2 Hur förhåller sig lärare till barns delaktighet i 

verksamheten? 

I Engdahl och Ärlemalm- Hagsérs (2011) projekt ”Barns delaktighet i det fy-

siska rummet” använde barnen två metoder för att uppnå delaktighet: fråga 

förskollärarna om tillåtelse och hjälp samt förflytta sig så långt från förskollä-

rarna som möjligt och gör det de vill utan tillåtelse. Vi ser likheter mellan 

barnens metoder i projektet och barnens strategi tillträde (se tabell 6). Barnen 

använder strategin för att uppnå delaktighet: barnen frågar om lov, tar hjälp 

av en vuxen, välja att inte delta eller gör något annat. Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér observerade i projektet att den mest effektiva metoden för att få bar-

nen delaktiga, är att barnen får vara aktiva på olika sätt i verksamheten. I stu-

diens underteman klassrumsstruktur och rutinstruktur finns det olika förvänt-

ningar på barn. I klassrumsstrukturen förväntas barnen delta och vara aktiva 

under lektionstid. Under den fria leken ska barnen välja aktiviteter och ge-

nomföra dessa. I rutinstrukturen förväntas barnen följa dagens rutiner och 

vara delaktiga genom olika val och beslut. I projekt använde sig förskollä-

rarna av olika metoder såsom att lyssna, observera och vara närvarande för att 

uppnå delaktighet. Användning av metoderna ger barnen tillfälle att förmedla 

tankar och känslor. Vi återfinner dessa metoder i lärarnas strategier kommuni-

kation och närvaro (se tabell 7). I strategin kommunikation är prata och 

lyssna på barnen väsentligt, även uppmuntra barnen att lyssna på varandra. 
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Lärarna använder sig även av att ställa frågor och ger svar till barnen. Om-

röstning är även en metod där barnens röster blir hörda. Närvaro strategin in-

nebär att lärarna observerar och tar sig tid för barnen. De kan även förflytta 

sig i barngruppen och deltar i olika aktiviteter. 

I Johannesen och Sandviks (2009) projekt lyfts två etiska principer för barns 

delaktighet. Den första principen innebär att lärarna bibehåller sin makt över 

barngruppen med hjälp av regleringar. I studiens underteman klassrumsstruk-

tur och rutinstruktur, använder lärarna rutiner och regler i verksamheten. Vil-

ket Johannesen och Sandvik beskriver som regleringar av verksamheten. För 

att bibehålla makten kan lärarna även reglera barnen fysiskt och verbalt. I 

klassrumsstrukturen ser vi exempel på fysiska regleringar som att läraren kan 

nypa barnen. I rutinstrukturen är det ett ramverk som reglerar barnens delak-

tighet utifrån rådande normer, exempelvis att lärarna ger barnen olika val. I 

lärares strategier (se tabell 7) finns exempel på fler regleringar som lärarna 

använder;  

Struktur 

Barn: förse barnen 

med material och upp-

gifter 

Verksamhet: styrda 

aktiviteter och disku-

tera i helklass 

Trygghet 

Barn: föra barnen nära 

Verksamheten: till-

dela barnen olika rum 

Regler 

Barn: tydliga gränser 

och ett befintligt ram-

verk 

Verksamhet:  

bestämda platser  

Den andra principen är att upptäcka alla sorters delaktighet genom ett reflek-

terande förhållningssätt och mod att utmana sina föreställningar. I lärares 

strategier (se tabell 7) finns strategierna motivation, tillåtande och stödjande. 

Vi har sammanfattat lärarnas förhållningssätt som framkommer inom strate-

gierna; Motivation innebär att lärarna utmanar, uppmuntrar och övertalar bar-

nen att delta. Göra något lekfullt och utgå från barnens intressen. Läraren vi-

sar sig intresserad. Tillåtande beskriver att läraren uttrycker sig positivt och 

ger barnen talutrymme. Barnen tillåts gör det som de är bäst på och lärarna 

tvingar inga barn att delta. Stödjande innefattar att lärarna diskutera inom ar-

betslaget kring begreppet delaktighet. Verksamheten ska anpassas efter barn-

gruppen och barnens intressen. Lärarna stödjer barnen genom vägledning och 

berättar för barnen hur de ska göra. Lärarna förmedlar barns rättigheter och 

vill att barnen ska uppleva att de lyckas. 

Utifrån Harts (1992) delaktighetsstege uppfattar vi att barnens delaktighet 

inom klassrumsstrukturen är på steg fyra; barnen är informerade men vuxna 

beslutar. När barnen istället är inom sina lärandegrupper sker ett skifte till 

sjunde steget; barnens initiativ styr när de lär av varandra samt blir stöttade 

av läraren. I rutinstrukturen återfinns barnens delaktighet på steg fem; barnen 
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är informerade och tillfrågade. Vi uppfattar att delaktigheten hamnar på steg 

sex; vuxeninitiativ i gemensamt beslut när lärarna skapar grupperna för att 

tillsammans med barnen nå gemensamma beslut.  

Temat utbildningsstruktur kan kopplas till Melins (2013) perspektiv barns 

delaktighet i sitt vardagsliv som har två kategorier; sociala delaktighet och 

individuell delaktighet (se tabell 2). Den individuella delaktigheten anser vi 

framkommer i klassrumsstrukturen och den sociala delaktigheten i rutinstruk-

turen. I klassrumsstrukturen är barnen delaktiga i lärandesituationer och detta 

sker både gemensamt och individuellt vilket medför en upplevelse av engage-

mang och meningsfullhet. I rutinstrukturen accepteras barnen som en del av 

gemenskapen och delaktigheten sker när barnen själva får välja aktiviteter.  

6.2 Metoddiskussion 

Studiens utgångspunkt var från början att synliggöra och få en djupare förstå-

else för både barns och lärares uppfattningar kring delaktighet. Våra tänkta 

metoder blev därför kvalitativa intervjuer och observationer av verksamheten. 

På grund av tidsbrist, språkskillnader och samtyckeskrav valde vi bort obser-

vationer. Kvalitativa intervjuer har gett oss en ökad förståelse för delaktighet 

men inte den fördjupning vi hoppats på. Vi hade önskat data från observat-

ioner under analysprocessen för att få en djupare förståelse. Vi upplever att 

intervjuguiden kunde bearbetats mer innan avresa till Kenya, då någon av in-

formanterna upplevde vissa frågor som otydliga. Med mer tid för bearbetning 

och fler intervjuer hade studien blivit mer omfattande. 

Innan studien hade vi inga tidigare erfarenheter av att hålla i intervjuer. 

Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar att bristande intervjuträning 

kan påverka informanterna och deras svar. Vid intervjuerna i Kenya fanns 

ingen avgränsad plats, vi satt i respektive lärares klassrum. Detta medförde 

att ljud från barnen fångade vår uppmärksamhet och det var svårt att höra vad 

informanterna sa. Vi var medvetna om att informanterna kunde upplevt det 

som överväldigande med två personer som närvarade vid intervjun. Därför 

valde vi att den som höll intervjun placerade sig mittemot informanten, me-

dan den andra satt vid sidan om och antecknade. 

6.3 Slutsatser 

Studien har handlat om hur lärare uppfattar och förhåller sig till barns delak-

tighet i verksamhet för barn mellan ett till sju år i Kenya och Sverige. Resul-

tatet indikerar på att lärarens roll och förhållningssätt är viktigt för barns del-

aktighet. Delaktighet utgår från lärarens förståelse av begreppet och att 
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arbetslaget bör ha en gemensam utgångspunkt. Vårdnadshavare och lärare 

har en maktposition gentemot barnen. Makten kan utnyttjas både medvetet 

och omedvetet för att främja och hindra delaktighet. Därför är det viktigt att 

ifrågasätta och granska sina värderingar, normer och förhållningssätt för att 

ge barnen möjligheter till reell delaktighet i sitt liv.  

Barns delaktighet behöver observeras och lyftas i verksamheten, för att inte 

förbise och hämma deras möjligheter och strategier. Studien tillsammans med 

tidigare forskning visar att indelning av barngruppen gör barnen mer delakt-

iga. Barnen får då större möjligheter att påverka sitt lärande, ingå i en gemen-

skap samt uttrycka känslor och tankar.  

Resan till Kenya och samtliga intervjuer har gett oss förståelse för sambandet 

mellan barn och samhälle. Barns förutsättningar för delaktighet i verksam-

heten påverkas av samhällets struktur med rådande normer och barnsyn. Bar-

nens delaktighetsgrad är en ständig balansgång då villkoren för delaktighet 

kan skifta med små medel som exempelvis utbud av material, rutiner och 

lektionsinnehåll. Därför går det inte uppnå en konstant hög grad av delaktig-

het, men barns förutsättningar för att uppleva sig delaktiga får inte tas ifrån 

dem.  

Lärarna har en viktig roll för barns upplevelser av delaktighet samt att höra 

till en gemenskap. Utifrån studien kan vi konstatera att lärande och utveckl-

ing sker i gemenskapen, därav blir delaktigheten nyckeln till barns välmå-

ende. Förskolan ska vara en plats där barnen ses som medmänniskor och är 

medvetna om sina rättigheter kring delaktighet. För att barnens bästa ska be-

aktas i verksamheten bör delaktighetsarbetet kontinuerligt uppmärksammas 

och utvecklas. Detta kan främjas genom att lärare görs medvetna om sina be-

teenden, föreställningar och strategier.  

En fördjupning av studien kan förslagsvis ske genom fältarbete med inter-

vjuer och observationer av verksamheten och de människor som ingår i den. 

Fältarbetet kan då synliggöra arbetet med delaktighet samt lärares uppfatt-

ningar och förhållningssätt kan granskas över tid. Ett annat förslag till för-

djupning är att genomföra en komparativ studie med fokus på delaktighetens 

betydelse i styrdokument i olika länder. Dessa förslag till vidare forskning 

och vår studie kan leda till att lärare uppmärksammar betydelsen av delaktig-

het och att det främjande arbetet blir levande i verksamheten.    
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Thank you for participating in this study and signing the consent form. Can I 

also have your verbal consent for audio recording this interview? 

 

1. Please can you tell me a little about your group of children? Age? 

How many?  

2. How long have you been working with children, and how long at this 

workplace?  

3. Can you tell me what you think of when you hear the phrase “chil-

dren’s participation”?  

4. What everyday activities do the children participate in? (routines)   

5. Apart from everyday activities, what other ways can children partici-

pate in early childhood?   

6. How do you encourage children to participate?  

7. Do you experience that the children participate on their own terms 

during their stay? ('Own terms' could refer to conditions, choices and 

decisions)  

8. What strategies have you seen that children use to ensure/gain partici-

pation?  

9. What circumstances affect children´s participation? Supportive or 

challenging?  

 

That is the end of the interview. If you think of anything else you’d like to 

comment on, please email us. Our email addresses are on the information let-

ters. Thank you once again!  
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Bilaga 2 

Information: Children’s participation in early childhood 

 

We are two preschool student teachers from Sweden called Anna and Paul-

ine. In our final year independent research project, we want to gain under-

standing and knowledge of children’s participation in early childhood. To 

give information about this topic, we will interview adults who can tell us 

about their work with children who are in their early childhood. The inter-

views will include six adults, three from Kenya and three from Sweden. We 

estimate that the interviews will take around 40 minutes and include 10 ques-

tions about children’s participation.   

The interview will be held at__________________________________. 

Participation in the study is completely voluntary and you can cancel your 

participation at any time without giving any reason. All data and personal in-

formation are confidential. This means that all the information that we collect 

is processed in such a way that no unauthorized person can access it. While 

we are in Kenya, information will be stored on a password-protected cloud 

storage service. The data will be retained until the research submission has 

been approved. You will be able to find our assignment in a digital scientific 

archive (DIVA).  

Karlstad University is responsible for personal data. According to the Per-

sonal Data Act (Data Protection Regulation from May 25, 2018), you have 

the right to access all information about you that is being handled and, if nec-

essary, to correct any misunderstandings that occurred during the interview. 

You also have the right to request deletion, restriction or to object to the pro-

cessing of personal data, and there is the possibility to lodge a complaint with 

the Data Inspectorate. Contact information for the Data Protection Ombuds-

man at Karlstad University is dpo@kau.se. 

 

Yours sincerely,  

 

Student Researchers: 

Anna Bendefors                                                  Pauline Lindh   

Annabend101@student.kau.se                           Paullind104@student.kau.se   

 

Research Supervisor   

Professor Valerie Margrain   

valerie.margrain@kau.se  

 

mailto:Annabend101@student.kau.se
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Bilaga 3 

Consent form: Children's Participation in Early Childhood  

  

I have been informed in writing about the study and agree to participate. 

  

I am aware that my participation is voluntary and that I may cancel my par-

ticipation in the study without giving any reason. 

  

My signature below means that I choose to participate in the study and agree 

to Karlstad University treats my personal data in accordance with current data 

protection legislation and the information provided. 

  

…………………………………………     

Signature  

   

   

…………………………………………          ……………………………… 

Name printed                                                     City and date  

  

Student Researchers: 

Anna Bendefors                                                   Pauline Lindh   

Annabend101@student.kau.se                            Paullind104@student.kau.se   

  

Research Supervisor   

Professor Valerie Margrain   

valerie.margrain@kau.se  

 

mailto:Annabend101@student.kau.se

