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Abstract 

The purpose of this study is to gain knowledge of how preschool teachers in South Africa 

describe the work with children’s influence. To expand and clarify the purpose of the study, 

the following questions have been chosen. How does the preschool teachers describe the word 

influence? In what level of influence does the preschool teachers describe according to Shier’s 

model about participations of influence? To find out how the teachers describe children’s 

influence in their preschool qualitative interviews method have been used in the study. This 

will enable the preschool teachers in defining their experience through their own words. In the 

study, I chose to use Shier’s theoretical model about participations of influence. The result of 

my study shows that the children have influence in preschool activities, but sometimes it may 

also be interpreted that the children are not being heard. It depends in the program that the 

whole country follows, there the children should participate planned activities first and then 

participate free activities.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare i Sydafrika beskriver arbetet 

med barns inflytande. För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande 

frågeställningar valts: hur beskriver pedagogerna begreppet inflytande? Vilken grad av 

inflytande beskriver pedagogerna enligt Shiers delaktighetsmodell? I studien används en 

kvalitativ forskningsmetod, där kvalitativa intervjuer var lämplig metod för att ta reda på hur 

förskollärare i Sydafrika beskriver barns inflytande. För att få förståelse för hur pedagogerna 

beskriver barnens inflytande i deras förskola valdes intervjuer för att ge pedagogerna 

möjlighet att berätta med egna ord. I studien har jag valt att ta hjälp av Shiers teoretiska 

delaktighetsmodell om inflytande. Resultatet i min studie visar att barnen får inflytande i 

förskoleverksamheten men ibland kan det också tolkas som att barnen inte blir lyssnade på 

och det kan bero på programmet som hela landet följer och barnen ska göra styrda aktiviteter 

först, sedan få fria aktiviteter. 
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Inledning 
 

Inflytande är viktigt och bemöter vi inte barnen med inflytande i förskolans verksamhet kan 

det hända att barnen inte lära sig och utvecklas eftersom vi missar att fånga barnens intressen 

och nyfikenhet. Varvaför inflytande är viktigt kan bero på tack vare utbildningen som erbju-

der mig som blivande förskollärare i Sverige och möjligheten till en resa i Sydafrika. Varför 

Sydafrika kan bero på att flera studenter från min klass skulle resa dit och eftersom jag inte 

hade koll på hur arbetet med inflytande skedde bestämde jag att resa dit. Resan till Sydafrika 

gav mig kunskap, erfarenheter, fantastiska minnen från barn i olika åldrar, pedagoger och be-

söken vid olika platser.  

Förskolans läroplan är viktigt för alla som arbetar med barn i förskolans verksamhet eftersom 

den är grunden vi står på och följer för att bemöta alla barnens intresse och nyfikenhet i för-

skolans verksamhet. I den svenska läroplanens centrala innehåll förklaras att varje barn ska ha 

ett reellt inflytande i verksamheten och det är förskollärarens ansvar att det sker kontinuer-

ligt.1 I förskolans läroplan står det till exempel "att varje barn utvecklar sin förmåga att ut-

trycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation och verka för 

att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i försko-

lan" (Skolverket, 2016 s.12). I det här examensarbetet kommer jag att studera pedagogers be-

skrivningar om barns inflytande i en förskola i Sydafrika. Barns inflytande är mycket viktigt i 

Sveriges förskoleverksamheter därför att det ingår i styrdokumenten vilka används i hela lan-

det. Jag fick under våren 2017 möjlighet att resa till Sydafrika för att göra en del av min verk-

samhetsförlagda utbildning (VFU) i en förskola där. Efter två veckors VFU fick jag ytterli-

gare en vecka till för att samla information till mitt examensarbete och en vecka för att ut-

forska mer om landet, människorna och kulturen. I mitt examensarbete hoppas jag på att min 

studie ska kunna bidra med kunskap för studenter och förskollärare så att de kan få ta del av 

andras syn på barns inflytande. Barns inflytande ser inte ut på samma sätt runt om i världen 

och det anses nog inte så viktigt överallt. I min undersökning är jag intresserad av barns infly-

tande och hur några förskollärare i Sydafrika beskriver arbetet med barns inflytande. Anled-

ningen till att jag blev intresserad av detta beror på att vi har haft många föreläsare och 

mycket litteratur som förespråkar barns inflytande. Att se hur ett annat land än Sverige arbetar 

med barns inflytande har lockat mig och det var mycket intressant att få ta del av detta. Barns 

inflytande är ett viktigt område i den svenska förskolan och det förklaras i läroplanen att peda-

gogerna ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och ut-

öva inflytande i förskolan, att verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras 

(Skolverket, 2016). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare i Sydafrika beskriver arbetet 

med barns inflytande. 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 
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 Hur beskriver pedagogerna begreppet inflytande?  

 Hur blir det möjligt att förstå barnens inflytande i förskolan genom pedagogernas be-

rättelser med hjälp av Shiers modell för delaktighet? 

Bakgrund 

Demokratin är en grundprincip i svenska förskolan och återkommande beskriven i läroplanen 

och innebär att alla barn ska respekteras. Ett sätt att se på demokrati är att förskollärare låter 

barnen vara delaktiga aktörer i förskoleverksamheten. När alla barn får möjlighet att påverka 

förskolans verksamhet med tankar och åsikter anser jag att demokrati sker i förskolans vardag 

för då arbetar man tillsammans med barnen. Demokrati innebär att alla får komma till tals och 

vara starka individer med unika röster som görs sig hörda. Det är en rättighet för barnen att 

uttrycka sin mening, lyssnas på i frågor som rör barn, uttrycka åsikter och påverka sina situat-

ioner, enligt FN:s konvention om barns rättigheter i artikel 12 och 13 (UNICEF Sverige, 

2009). Läroplanen, barnkonventionen och förskolans styrdokument lyfter och påpekar hur 

viktigt det är att ge alla barn möjligheter att uttrycka sig, kommunicera, stärka barnens viljor 

och låta de komma till tals. I förskolans läroplan under rubriken barns inflytande kopplas be-

greppet inflytande till demokrati (Skolverket, 2016). 

Sydafrika har ett intressant demokratiperspektiv med historia kring apartheid och ser på infly-

tande helt annat sätt än Sverige och arbetar därför på andra sätt. Här nedan kommer en kort 

beskrivning om hur förskolan i Sydafrika är uppbyggd och vad Sydafrikas läroplan säger om 

barns inflytande.  

Förskolan i Sydafrika 

Här vill jag presentera information om Sydafrikas skolsystem och styrdokument som finns i 

förskolan för förskollärare att förhålla sig i och som är relevant kring barns inflytande. Jag gör 

detta för att ge en bild av Sydafrika, styrdokument som använd i förskolan som lärarna följer 

och vilken grad av inflytande som beskrivs i styrdokument och i läroplaner. Sydafrika är ett 

land med mycket historia där holländarna skapade kolonier. Människorna i Sydafrika upp-

levde under en lång tid förtryck, rasism och diskriminering. Befolkningen blev under apart-

heid indelade i fyra olika kategorier; (a)svart, som var Sydafrikas ursprungsbefolkning, (b)fär-

gad, som var människor med blandat ursprung, (c)asiat, som var människor från Indien och 

Pakistan och (d)vit (A & E Television Networks LLC 2014).  

Detta är en intressant historia om Sydafrika som även kan påverka dagens skolsystem i Sydaf-

rika eftersom många människor kämpar med att hitta en väg till rätt utbildning som passar in-

dividen och som inte kostar mycket pengar. Människorna i Sydafrika måste annars arbeta 

inom servisarbeten eller inom arbeten som inte kräver avancerad utbildning i samhälle för att 

sedan spara pengar och kunna söka utbildning som passar en. Detta var något som min kon-

taktperson i Sydafrika hade informerat, men även sett själv under min vistelse i Sydafrika 

Sydafrikas offentliga förskoleklass heter Reception Year Programme och kallas för grade R 

där barnen börjar gå innan de startar första klass. Grade R är del av Early Childhood Develop-

ment (ECD), grade R är till klass tre och det är obligatoriskt (Education). I Sydafrika delar 

man grade R i två klasser där pre-grade R är för barn upp till fyra år och grade R är för barn 

mellan fem och sex år (Education). Barnen får lära sig matematik, socialt välbefinnande och 

språk. När pedagogerna undervisar i förskolan sker det aktiviteter som är både ostrukturerade 
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och strukturerade och man utgår från lärande via lek (Education). Sydafrikas läroplan heter 

”National Curriculum Statement” (NCS) och den är från grade R, i åldern fem år till klass tre. 

I den Sydafrikanska läroplanen kunde jag inte hitta information om barns inflytande och jag 

såg inte heller i praktiken att det var vanligt att det diskuteras i verksamheten som vi gör här i 

Sverige men det betyder inte att det inte sker i verksamheten. I Sydafrikas läroplan finns det 

mycket information som handlar om barnens välbefinnande och att vuxnas guidning behövs 

för att barnen ska uppnå välmående och utveckling (Department of Basic Education, 2015). 

Sydafrikas läroplan förklarar en hel del om att barnen på förskolan bör vara kompetenta och 

starka individer och vuxnas nätverk och kommunikation (Department of Basic Education, 

2015). 

Läroplanen som används i Sydafrika förklarar inte tydligt om vad barns inflytande innebär, 

den är inte strukturerad som den svenska för den innehåller färgglada tecknade bilder och det 

kan bero på olika kulturer som gör att man har olika syn eller perspektiv på saker. Detta kan 

göra att barns inflytande kanske inte är ett ämne som är prioriterat så som i Sverige. Det bety-

der inte att barns inflytande inte sker i verksamheten praktiskt för det är lätt att hitta om man 

väljer att undersöka vad som händer när barnen och pedagogerna kommunicerar och samspe-

lar med varandra i verksamheten. Sydafrikas läroplan förklarar inte begreppet inflytande på 

samma sätt som Sveriges förskolläroplan gör och det kan bero på som nämndes ovan att Syd-

afrikas läroplan är annorlunda mot Sveriges. Däremot berättar Sydafrikas läroplan en hel del 

om barnens välbefinnande (Department of Basic Education, 2015).   

Barnets välbefinnande innebär att barnet ska äta frukost, frukt, lunch, sova eller vila, äta mel-

lan mål och leka fritt tills föräldrarna hämtar barnen från förskolan.  

Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Här presenteras tidigare forskning som handlar om barns inflytande i Sverige, där jag har hit-

tat sammanlagt tre olika studier och en bok som förklarar om området. Den forskningslittera-

tur som presenteras i det här kapitlet är både svensk och sydafrikansk litteratur, men eftersom 

det var svårt att finna sydafrikansk forskningslitteratur som handlar om inflytande och hur det 

arbetas i förskolan presenteras mer svensk forskningslitteratur i det här arbetet. 

Tidigare forskning kommer att hjälpa att öka kunskap om begreppet barns inflytande, andra 

pedagogers synsätt på barns inflytande och olika sätt att arbeta med barns inflytande i försko-

lans verksamhet. Det diskuteras även olika teman och begrepp som handlar om barns infly-

tande så som deltagande och möjligheter för att utgå från barnens intressen i förskolan.  
Sökningar som gjordes var inflytande, barnsinflytande och demokrati. Därefter valdes två 

arbeten av författaren Arnér som gjordes 2006 och 2009. Sedan valdes en licentiatuppsats som 

handlar om barns inflytande av Westlund, 2011. Det valdes även en doktorsavhandling av 

Ribaeus, 2014. Jag valde denna litteratur för att de beskriver om mitt område som jag är 

intresserad av, vilket är barns inflytande och hur förskollärarna arbetar med detta i förskolan. 

Den sydafrikanska forskningslitteratur som presenteras i den här studien handlar om en bok 

där barn och elever beskriver om lärarnas lärande och struktur. Sydafrikanska 

forskningslitteratur som presenteras i min studie berättar om barns och elevers upplevelser om 

livet efter apartheid i Sydafrika. 
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Begreppen inflytande och delaktighet 

Arnérs första studie (2009) som förklaras i litteraturgenomgången förklaras att begreppet 

inflytande används i förskolan och har olika betydelser. I studien anser Arnér att barn letar 

efter meningsfulla handlingar och vuxna kan möjliggöra att det sker i förskolan. Barns 

inflytande kan handla om pedagogers förhållningsätt till de planerade aktiviteter eftersom 

barnen kan komma till tals samtidigt som vuxna har makt över att lyssna på barnens åsikter 

och idéer. Andra studien av Arnér (2006) betyder inflytande att barn får vara med och påverka 

i förskolan. I studien menar Arnér att pedagoger bör planera sin verksamhet via barnens 

intresse. Tredje studien är gjord av Westlund (2011) och berättar att barnen kan starta en 

aktivitet själva utan vuxnas stöd och även detta är barns inflytande. Vidare förklarar Westlund 

att inflytande är viktigt arbete och är vägen till demokratisk förskola. Fjärde studien är gjord 

av Ribaeus (2014) och förklarar att förskolans demokratiuppdrag är ett viktigt arbete i 

förskolan där det uttrycks genom tal och handlingar. Studien berättar att barnen är i 

omgivning mellan vuxna som styr verksamheten på olika sätt, där även vuxna kan ge barnen 

inflytande i styrda och fria aktiviteter.  

Arnér (2009) beskriver att begreppet inflytande tolkas på olika sätt och används i olika 

betydelser. Liknande begrepp kan vara deltagande, självbestämmande, medbestämmande, 

delaktighet, inflytande, och barns rätt. Begreppen delaktighet och inflytande används 

synonymt i vardagligt tal och i forskningssammanhang i både förskola och skola (Arnér, 

2009). Arnér förklarar att inflytande innebär barnens möjligheter att verka på sitt levnadssätt 

på ett påtagligt sätt än delaktighet kan göra. En pedagog måste planera verksamhetens 

innehåll utifrån barnens intressen och idéer. Arnér berättar vidare att pedagogen bör gå utifrån 

barnens perspektiv och vara redo att ändra planeringen efter barnen. På detta vis kan barnen 

träna inflytande (Arnér, 2009). Vidare förklarar Arnér att delaktighet har en betydelse av att ta 

del av något som har bestämts (Arnér, 2009). Barnen är delaktiga i sin vardag via att få 

bestämma över vardagliga situationer. 

Om barn får ett bejakande från pedagoger blir de inspirerade och växer med förtroendet de 

får. Ju öppnare pedagoger är, visar barnen respekt och intresserar sig för att göra något, desto 

mer utvecklas barnen i leken och i aktiviteter.  

Arnér gjorde en studie i Sverige för att förändra förskollärares förhållningsätt till inflytande i 

förskolan. Det studerades hur utvecklingsarbetet kan få pedagoger att förändra ett nekande 

förhållningssätt till en bejakande förhållningsätt barnen (Arnér, 2006). Det samlades 

information till studien genom pedagogers berättelser kring barns inflytande i förskolan och 

om deras erfarenhet om ämnet. I studien fanns fyra läxor, där syftet med dessa var att 

pedagogerna ofta berättar att de gärna säger nej till barnen. De fyra läxor i sin studie var: att 

säga ja istället för nej, att ta eget beslut och stå för det inför övriga kollegor, att se med nya 

ögon och vad hos mig är förändrat samt hur gick det till barnen. Studiens resultat visar att 

barnen frågar samma fråga många gånger eftersom de är tveksamma till förändrade 

förhållningsätt för att vara säkra på att pedagoger menade det de säger till barnen. Det 

möjliggjordes inspiration, kreativ till lek och flera möjligheter till samspel för alla när barnen 

förstod att pedagogerna menade allvar och gav tillåtelse barnen. Resultatet visar att 

pedagogerna tyckte tidigare att det inte var lätt att våga att stå upp för med egna åsikter bland 

kollegor och att barns inflytande påverkades. Det förklaras även i studiens resultat att 

pedagogerna ser på barns inflytande med nya ögon i förskolan och att pedagogerna sagt ja 

istället nej till barnen (Arnér, 2006).  
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Barns inflytande i praktiken 

Westlund berättar i en licentiatavhandling om barns inflytande. I undersökningen förklaras om 

hur pedagoger på två förskoleavdelningar fokuserar och intresserar sig på barns inflytande 

och demokrati i förskolan. Vidare berättas i studien att pedagoger ser att inflytande skapas 

genom att barnen känner frihet i verksamheten, att barnen inte är i behov av vuxnas 

närvarande för att börja en aktivitet (Westlund, 2011). Syftet för studien är genom fallstudie 

att analysera pedagogernas arbete kring barnens inflytande i förskolan. Westlund har valt att 

fokusera sig på pedagogernas förhållningsätt och använde sig av fallstudie för att ta reda på 

pedagogernas arbete kring barnens inflytande (Westlund, 2011). I sin analys använder 

Westlund (2011) Shiers delaktighetsmodell kring inflytande. Modellen har fem nivåer om 

barnens inflytande, där de tre första nivåerna handlar barns möjligheter att uttrycka åsikter. 

Första nivån grunder sig på att barn uttrycker sina åsikter och att vuxna lyssnar. Andra nivån 

ska pedagogerna göra möjligt för barn att uttrycka sina åsikter. Den fjärde och femte nivån 

handlar om barns deltagande i beslutsfattande processer. Studien bygger på intervjuer med 

pedagogerna och observationer av pedagogernas förhållningssätt i barngruppen. Metod som 

valdes för undersökningen var intervjuer på två förskolor. (Westlund, 2011). Resultaten av den 

här undersökningen berättar att pedagogerna använder variation av arbetsformer när de 

arbetar med barns inflytande. Ett exempel är att göra handlingsutrymme för barnen så de inte 

är i behov av pedagogerna för att börja med aktiviteter. Ett annat exempel är att skapa 

tillfällen för samtal med barn, där barngruppen blir uppdelade för att skapa flera möjligheter 

för att barnens röster blir hörda (Westlund, 2011). Flera betydelser av begreppet inflytande 

kommer till uttryck där inflytande förklaras att barnen har chans att göra som de vill, och om 

den möjligheten finns kommer de till tals och bli vara med i en samhörighet med andra. 

Begreppet inflytande är nära besläktad med begreppen delaktighet och ansvar (Westlund, 

2011).  Slutsatsen av studien innebär att förskollärare på olika förskolorna som förklaras i 

undersökningen arbetar på olika sätt med inflytande. Att skapa handlingsutrymme för barnen 

var ett sätt för så barnen inte var i behov av pedagogerna för att börja med en aktivitet, ett 

andra sätt var att tillfälliggöra samtal med barnen, ett tredje sätt för barns inflytande var att 

stödja barnens interaktion och det innebär att förskollärarna hjälper i relationen till andra barn 

och ett fjärde sätt var att göra en mer indirekt form av inflytande, vilket betyder att 

pedagogerna planerar verksamheten via barnens olika intressen och behov. Enligt Westlund är 

begreppet inflytande stort som betyder att barn ska få möjligheter att göra vad de själva vill, 

att komma till tals och vara delaktiga med andra barn (Westlund, 2011). Resultat synliggör 

olika dilemman som finns i arbetet med barns inflytande. Alla dessa dilemman förklarar 

problematik i relationen mellan frihet och styrning i förskoleverksamheten. Ett dilemma 

förklarar att pedagogerna upplever behov att inte hela tiden kan låta barnen få inflytande som 

de anser att barnen har rätt till, vilket kan vara från kollegor eller föräldrar, eller personalbrist. 

Ett andra dilemma innebär om huruvida det är rättvist att ge barnen olika chanser till 

inflytande utifrån olika personligheter och intressen, eller att behandla alla barn lika är mer 

rättvis och ge dem samma chanser till inflytande. Tredje dilemman handlar förhållanden 

mellan att låta barnen välja fritt eller att vägleda dem mot aktiviteter som bryter stereotypa 

könsnormer. Fjärde och sista dilemman berättas pedagogernas upplever om att barnen får 

möjligheter till inflytande, inte talar om vad barnen själva vill men vad barnen tänker att andra 

vill höra (Westlund, 2011).   

I slutsatser förklaras kritiskt relationellt perspektiv på arbetet med barns inflytande, Synen att 

se på demokrati i förskolan är betydelsefull vid barnens frihet att bestämma och välja vad de 
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vill göra. Dessa delar lyfts upp i studien och möjligheterna framstår att välja och bestämma. 

Pedagogerna i undersökningen arbetar för att skapa rättvisa och likvärdiga förutsättningar för 

alla barns utövande av inflytande, genom att variera arbetssättet i förskolan. Det händer via 

ledning av pedagoger att barnen får möjligheter att öva inflytande. Resultatet innebär att barns 

medbestämmanderätt är del av pedagogernas arbete med inflytande (Westlund, 2011). 

Barn inflytande: en del av demokratiuppdraget 

I min studie är det hur pedagogerna arbetar med en specifik aspekt av demokrati, vilket är 

barns inflytande som är i fokus i mitt arbete. Anledningen att jag har valt detta fokus är för att 

inflytande är en viktig del av arbetet med demokrati, vilket läggs tyngd på i förskolans 

läroplan.  

Ribaeus (2014) doktorsavhandling handlar om hur förskolans demokratiuppdrag omsätts i 

praktiken, hur förskollärarna arbetar med uppdragen i förskolans vardag och hur det går att 

förstå ur ett barns perspektiv.  

För att undersöka och få svar på sina frågeställningar har Ribaeus (2014) gjort observationer 

på en förskoleavdelning. Barnen som deltog i forskningen var mellan tre och fem år. Inter-

vjuer och analyser gjordes hos pedagogerna som handlade mycket om förskolans olika doku-

ment. Här syftade Ribaeus (2014) med hennes undersökning att undersöka förskolans demo-

kratiuppdrag där det uttrycks via pedagogers tal, handling och barns agerande i förskoleverk-

samheten. Att ge barnen möjlighet att få deras röster hörda samtidigt menar forskarna att 

kommunikationen mellan vuxna, pedagoger och barn är väldigt viktigt eftersom det löser alla 

problem (Ribaeus, 2014). Metoder som Ribaeus använde i sin studie var observationer och in-

tervjuer. Intervjuer i grupper av förskollärare spelades in i en diktafon och har transkriberats. 

Observationer gjordes om barn, om förskollärare och för att se på förskolans olika styrdoku-

ment dokument. Observationerna som gjordes var fältstudier som skrevs ned för hand som se-

nare skrevs rent vid hjälp av datorn och en inspelad observation om inflytande/ delaktighet 

tillsammans med avdelningens förskollärare. Totalt har Ribaeus gjort i verksamheten tretti-

otvå besök där hon var med barngruppen och förskollärarnas planering, men också vid andra 

möten som personalmöte, studiedag, föräldramöte, och utvärderingar.  

Studiens slutsats visar att verksamheten samarbetar med en annan förskola där de tillsammans 

och förskolechefen arbetar några tillfällen per år med förskolans demokratiuppdrag (Ribaeus, 

2014). Studien visar i resultaten att förskollärarna har ett problem, där de verkar att ha mål 

som prioriteras och saknas redskap för att omsätta målen i arbetet med barnen Ribaeus, 

(2014).  Studien visar att förskollärarna diskuterade om vad barns inflytande betyder, men att 

det blev flera tillfällen enklare för de att diskutera och berätta vad det inte betyder eller hand-

lar om. De pratade om olika hinder som fanns för barnen att ha inflytande över sina egna liv 

och i förskolan Ribaeus, (2014). I studiens resultat förklaras att förskolans demokratiuppdrag 

uttrycks via tal och handlingar, att det är viktigt arbete som sker i förskolan men att det kan 

finnas problematik som hindrar att träna demokrati i förskolans praktik. Studien förklarar i 

slutsatsen att förskollärarna har vision av att demokratiuppdrag i deras verksamhet som hand-

lar om barns inflytande. Där förskollärarna skapar möjligheter för barns inflytande och lär ut 

olika demokratiska verktyg/ material till barnen för att öva och ta ansvar i förskolans verk-

samhet Ribaeus, (2014). Studien berättar om hur barnen tränar praktiskt inflytande när de får 

möjligheter och när de själva tar initiativ i förskolan (Ribaeus, 2014). 

 

Sydafrikansk litteratur  
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En Sydafrikansk undersökning används i studien om barn och elevers beskrivningar om lärar-

nas lärande och struktur. Boken berättar hur barn och elever har upplevt livet efter apartheid i 

Sydafrika. I studien genomfördes intervjuer med både barn och vuxna som berättade om egna 

tankar och åsikter. 

Elever berättar om hur verksamheten arbetar och pedagogerna svarar på hur och varför de tror 

att verksamheten funktionerar.  

Studiens slutsats förklarar att undervisning i förskola och skola bör vara strikt, vilket leder till 

att barnens intresse och önskningar inte kan uppfyllas som pedagogerna önskar och vill på 

grund högre krav från regering och läroplanen (Bray, Gooskens, Kahn, Moses & Seekings, 

2010).  

Pedagogerna som deltog i undersökningen berättar att de är stressade av detta och tycker att 

kraven som läroplanen ställer press vilket innebär stor press eftersom de måste skynda sig vi-

dare till andra ämnen tidigt även om eleverna inte har haft tid för att ta in lärandet (Bray, 

Gooskens, Kahn, Moses & Seekings, 2010).  

Det är ett exempel på att lärarna vill tillfredsställa barns önskningar och viljor får att ge bar-

nen möjligheter att få inflytande i verksamheten, men begränsas på grund av stora krav från 

regeringen och läroplanen om det som fullgöras och finns med strikta struktur.  

Lärarna använder inflytande och delaktighet men alla berättar att det inte finns mycket tid på 

grund av högre makter. Ett strikt förhållningssätt mot barnen anser pedagogerna är något vik-

tigt som bör finnas i verksamheten på grund av Sydafrikas kulturen och för att hinna med pla-

nerade aktiviteter i verksamheten. Lärarna berättar även om strikta strukturer inte fanns skulle 

skolsystemet inte funktionera. 

Eleverna som intervjuades i boken tycker att pedagogerna är hårda och att det kan vara job-

bigt. Eleverna berättar om det inte fanns strikta och lite strukturerande skulle verksamheten 

inte funktionera. Här förklarar både lärarna och eleverna att strikta strukturer behövs i verk-

samheten för att hinna med schemat och upprätthålla samhället. Mycket kriminalitet av olika 

former och våld finns i Sydafrika och intervjupersonerna berättar att det kan hindra med hjälp 

av strikt skoltid så barnen blir självständiga och ordentliga (Bray, Gooskens, Kahn, Moses & 

Seekings, 2010). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I mina analyser av det empiriska materialet valde jag att använda mig av en delaktighetsmo-

dell skapad av Harry Shier. Shier skrev artikeln Pathways to participation: Openings, 

oppurtunities and obligations (Shier, 2001) och den blev senare översatts till svenska som kal-

lades Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter. Modellen ska hjälpa 

mig för att tydliggöra och fokusera på mina frågeställningar och syfte samt använda i resulta-

tet. Modellen grundar sig på FN´s konvention om barns rättigheter artikel 12 och den bör 

ligga till grunden för arbetet med barn vilket kan vara organisationer, grupper och individer.  

 

Shiers delaktighetsmodell 

Den här bilden av modellen nedan är hämtad ur: Shier, H. (2001 s. 111). 

 

Modellen innehåller fem delaktighetsnivåer som är: 

1. Barn blir lyssnade till  

2. Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter  
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3. Barns åsikter och synpunkter beaktas 

4. Barn involveras i beslutsfattande processer  

5. Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande (Shier, 2001, s.4).  

 

Modellen har fem olika nivåer av barnens inflytande, där de tre första nivåerna hör till barns 

möjligheter att uttrycka åsikter medan den fjärde och femte nivån handlar om barns 

deltagande i beslutsfattande processer. Första nivån grundar sig på att barn uttrycker sina 

åsikter och att vuxna lyssnar. Shier påstår att detta är viktigt för att nå kraven som FN:s 

barnkonvention ställer om barnets rättigheter (Shier, 2001, s110). Det finns tre dimensioner i 

Shiers modell som är öppningar (opening), möjligheter (opportunities) och förpliktelser 

(obligation). Öppningar innebär huruvida vuxna har motivation att lyssna på barnen och 

inblanda dem i beslutsfattande. Möjligheter står upp när ett arbete sker för att möjliggöra 

barnen att träna inflytande. Möjligheter innebär att den vuxne bör ha tillgång till idéer, lekar 

och aktiviteter som kan ge barn stöd att uttrycka sig. Det är också viktigt att vuxna kan 

bemöta varje barn efter individuella förutsättningar för att skapa en kommunikation (Shier, 

2001). 

Nivå ett innebär att de vuxna ska lyssna till när de uttrycker åsikter och tankar. Här kan 

barnen uttrycka sig utan att tvingas med åsikter. Andra nivån handlar om att man ska ge 

barnen stöd att vilja uttrycka sina uppfattningar (Shier, 2001).  

Modellen är relevant i min studie för den handlar om inflytande och kan knytas an till mitt 

syfte och frågeställningar. Jag har använt mig av modellens första och andra nivå vid 

intervjun. Jag har även använt begreppen möjligheter och deltagande i min studie från 

modellen.   
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Metodologisk ansats och val av metod 
I studien används en kvalitativ forskningsmetod vilket enligt Trost innebär att förstå männi-

skors sätt att resonera eller att särskilja olika handlingsmönster (Trost, 2005). Kvalitativa in-

tervjuer blev en lämplig metod i denna studie som avser att undersöka hur förskollärare be-

skriver och berättar om barns inflytande i förskolans verksamhet. Intervjun som metod valdes 

därför att det är pedagogernas resonemang kring hur de som pedagoger arbetar med barns in-

flytande som fokuserats. Det som är intressant är att få tillgång till pedagogernas ord och egna 

berättelser. Shiers delaktighetsmodell har därefter använts för att analysera intervjumaterialet. 

Avsikten är att synliggöra vilka konsekvenser pedagogernas syn på barns inflytande har på 

barns möjligheter att vara delaktiga i beslut som gäller dem i förskolans verksamheter.  

 

Därför blev kvalitativa intervjuer en lämplig metod i denna studie för att ta reda på hur förs-

kollärare i Sydafrika beskriver eller talar barn från 1–6 år ges inflytande i leken. För att öka 

kunskap och få förståelse kring hur pedagogerna beskriver eller talar om hur de arbetar med 

barnens inflytande i verksamheten valdes intervjuer för att ge pedagogerna möjlighet att be-

rätta med egna ord. Metoden intervju har valts för att ta reda på pedagogernas berättelser om 

hur de arbetar med barns inflytande via intervjufrågor som jag ställer. Därefter kommer studi-

ens frågeställningar besvaras genom intervjusvaren och Shiers teoretiska delaktighetsmodell 

om inflytande. 

 

Utformning av intervjuguide  

Eftersom jag inte hade mycket kunskap om hur pedagoger beskriver vad inflytande innebar 

och hur pedagogerna arbetade i förskolans vardag undersökte jag hur andra studenter skrev 

arbeten om barns inflytande. Detta gjordes för att få idéer och tips om hur denna studie kunde 

se ut.  

En intervjuguide gjordes efter att ha sett hur andra studenter gjorde sitt examensarbete, (se 

bilaga 2) med frågor. Intervjuguiden användes vid alla intervjuer. En intervjuguide används 

enligt Trost för att röra sig inom det område som är intressant i denna studie. En intervjuguide 

ska inte vara strukturerad i ordningsföljd eftersom man skapar en som passar individen (Trost, 

2005). När intervjuerna gjordes i denna undersökning användes en halvstrukturerad 

intervjuguide så att frågorna inte skulle glömmas bort och för att det skulle lika frågor till 

varje pedagog som deltog undersökningen. Trost (2005) förklarar en intervjuguide blir 

strukturerad i ordningsföljd om den skapas personligt där den passar en själv lämpligt i logisk 

ordning och kan innebära att intervjun får annan struktur. Där frågorna i intervjuguiden 

kanske är huller om buller och ibland tvingas hoppa fram och tillbaka guiden tills ämnet man 

är ute efter berörs. Innan avresan till Sydafrika skrevs intervjuguiden klart. Frågorna skrevs på 

svenska och engelska för att det skulle hjälpa och underlätta för mig vid intervjuerna. När det 

var dags för intervjuerna gjordes det på engelska och jag kände mig trygg att ställa frågorna 

på engelska.  

Urval 

Urvalsprocessen är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att ett urval gjordes bland personer 

som var tillgängliga vid det tillfället för undersökningen (Bryman, 2008). Studien 

genomfördes i samband med min VFU i Sydafrika. Förskolan jag gjorde VFU på och samlade 
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information till mitt examensarbete låg i Kapstaden i Sydafrika i ett lågekonomiskt samhälle 

med färgad befolkning. Människorna som bodde nära förskolans område bodde i hus eller 

plåtskjul. Förskolan bestod inte av avdelningar med flera pedagoger som de gör här i Sverige, 

istället var det klasser med fler barngrupper. Totalt var det fem klasser i förskolan jag gjorde 

min VFU med en barngrupp i åldern 2.5–3 år, två pre-grade R i åldern 4–5 år, två grade R 

klasser i åldern 5–6 år. Initialt valde jag att intervjua ansvarig förskolechef på förskolan. Valet 

av informant grundade sig på att det är förskolechefen som styr förskolan och bestämmer hur 

pedagogerna ska arbetar i verksamheten. Avsikten var att undersöka hur denna förskolechef 

tänkte och resonerade kring ämnet ´barns inflytande´ och därmed kan förväntas påverka 

verksamhetens utformning. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare i 

Sydafrika beskriver arbetet kring barns inflytande, varför ett av kriterierna i urvalsprocessen 

var att endast välja intervjupersoner med förskollärarutbildning eller annan likvärdig 

utbildning. Intervjustudien omfattade först fyra pedagoger som alla arbetade på den förskola 

som jag gjorde min VFU. Därefter fick jag möjlighet att intervjua ytterligare två pedagoger 

från en annan förskola som jag fick kontakt med genom min kontaktperson i Sydafrika. Detta 

intervjumaterial kom dock senare att väljas bort då de inte tillförde något ytterligare till 

studien. Innan jag reste till Sydafrika hade jag planerat att studera hur pedagogerna funderade 

kring sitt arbete med lek och lekvärldar och vad dessa arbeten betydde för barnens inflytande i 

förskolan. 

Efter att ha haft VFU i förskolan i två veckor upptäckte jag att leken som jag var intresserad 

av och skrev om i informationsbrevet inte prioriteras i verksamheten. Sydafrikanska förskolan 

prioriterar lärandet före leken och det fanns inte mycket tid för barns fria lek därför valde jag 

bort att fokusera på lek i min studie.  

Genomförande av intervjuer 

Innan varje intervju påbörjades, fick pedagogerna läsa igenom ett informationsbrev, se bilaga 

1. Pedagogerna fick information om undersökningen och deras rättigheter. För att visa på att 

de förstått vad som stod i brevet fick de därefter skriva under. Inför intervjun tillfrågades de 

muntligt om det gick bra att intervjun spelades in med hjälp av datorn. Jag förklarade för 

pedagogerna att det enbart var jag som skulle lyssna på deras röster för att transkribera 

intervjuerna och att det skulle underlätta för mig och säkra att svaren blev riktigt återgivna. 

Ingen av pedagogerna var emot detta. Vid genomförandet av intervjuerna, gavs 

intervjufrågorna i pappersform direkt till pedagogerna. Avsikten var att de skulle kunna hänga 

med när frågorna skulle ställas (också i text) för att de skulle känna sig bekväma under 

intervjun. Vid intervjuerna valde jag att förklara för alla pedagoger som deltog studien vad 

barns inflytande betyder hemma i Sverige. Min förklaring var följande: vi har en läroplan som 

säger att vi skall utgå från barnens intresse och nyfikenhet vid lekar och aktiviteter. Barns 

inflytande handlar om att ge barn möjligheter att uttrycka sina åsikter och intressen vid olika 

aktiviteter.  

Detta var nödvändigt att berätta för förskollärarna för att minska de hinder som skulle kunna 

uppstå därför att vi talar olika språk och därför att begreppet inflytande inte är självklart 

förstås på samma sätt överallt. På engelska användes följande ord för begreppet inflytande: 

chances, opportunity, guidance och stimulation. Alla intervjuer genomfördes på engelska, 

gjordes ansikte mot ansikte. Jag valde att spela in alla intervjuer utan att anteckna. Avsikten 

var att fokusera på pedagogernas svar, för att kunna ha ögonkontakt med förskollärarna och 

visa dem mitt intresse. Jag förstod att kommunikationen fungerade bra vid alla intervjuer att 
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vara lyhörd inför deras kroppsspråk och hur de använde rösten. Både jag och alla pedagoger 

hade andra modersmål än engelska vilket gjorde att det inte alltid var lätt att förstå varandra. 

Lösningen blev att förklara tydligt, ge exempel och att alltid ställa frågor om hur den andra 

menade osv. Att genomföra intervjuer var något nytt för mig och därför blev det bra lösning 

att spela in så jag kunde fokusera på pedagogerna och intervjufrågorna. 

Intervjuerna ägdes rum i ett avskilt rum där det fanns ett skrivbord, några stolar. Intervju 

genomfördes enskilt, det vill säga med en pedagog i taget.  

Databearbetning av intervjuer 

När intervjuerna spelades in transkriberades de senare när jag hade kommit tillbaka hem till 

Sverige från Sydafrika. Vid transkriberingen skrevs inte när pedagogerna skrattade, tog paus 

för att tänka, hmmm som ord, eller något liknande eftersom det underlättade vid transkribe-

ringen av resultaten. Transkriberingen skrevs ned på engelska eftersom intervjuerna genom-

fördes på engelska för att få med pedagogernas beskrivningar och åsikter med deras egna ord. 

Syftet med detta var att jag inte ville att det skulle se ut som min beskrivning eller tolkning 

om jag skulle översätta och för att jag ville få med pedagogernas egna ord i citaten. Efter att 

ha gjort transkribering till text kategoriserades svaren utifrån Shiers teoretiska delatighetsmo-

dell 

Trost (2005) skriver att i samband med kvalitativa intervjuer och analyser av data så strävar 

man efter att hitta olika mönster. Detta gör att transkriptionerna kan omvandlas till kategorier 

som kan sorteras under olika teman. Intervjudata som handlar om samma sak hamnar i samma 

kategori. Kategorierna delades in i teman som var? 

 

Etiska 

Det är viktigt att vara noggrann när det gäller etiska regler vid datasamling genom intervjuer i 

ett forskningsarbete jag har använt mig av de principer som finns enligt Vetenskapsrådet 

(2011) för att ge information deltagarna i min studie om etiska reglerna som gäller. Bryman 

(2011) lyfter upp fyra etiska aspekter som ska gälla vid forskningsarbete och det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet är enligt Bryman (2011) att forskaren ger personer som ska delta studien 

information om studiens syfte. Det är väldigt viktigt att berätta för personerna att det är fritt 

deltagande, där individen bestämmer självständigt om den vill delta eller inte utan 

konstigheter, även om studien drar mot sin slutsats (Vetenskapsrådet, 2011).  

Därför informerades förskollärarna att de har rätt att självständigt styra över egna medverkan i 

studien. Information om studiens syfte gavs till förskollärarna, där det handlar om barns 

inflytande och hur förskollärarna i denna verksamhet i Sydafrika beskriver arbetet med barns 

inflytande. Därefter gavs information om hur intervjuerna kommer att gå till och att 

förskollärarna kan avbryta sitt deltagande när som helst de önskar sig i studien. Detta fick 

förskollärarna även läsa ett informationsbrev, se bilaga 1 för att tydliggöra vad de går in på 

samt att deltagandet är fritt och kan ändra sig när som helst. 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna har rätt att självständigt bestämma sin medverkan i 

studien (Bryman, 2011). Förskollärarna i denna studie har gett sitt samtycke innan 

intervjuerna hade skett genom att de har signerat med deras namn och datum om att det är 

okej att jag får intervjua de.  
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Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) förklarar att konfidentialitetskravet betyder att 

samladeinformation om personer i en studie bör behandlas med konfidentialitet och att 

beskydda personerna som deltar i en studie så personliginformation inte faller eller hamnar i 

fel händer eller röjs. Detta menar Vetenskapsrådet (2011) vidare är att skydda 

intervjupersonerna via anonym och med kodade namn. Deltagarna fick information om att 

inga namn avsköljs i studien och kommer att få andra namn för att beskydda deras identitet. 

Då ljud spelades vid intervjuerna via datorn användes en liten mikrofon och även där behövde 

inte personerna berätta om deras namn. Den enda information om deltagarna som var privat 

som spelades in var hur länge de har jobbat i förskoleverksamheten och ingen annan 

information som handlade om deras personlighet. Fjärde principen är nyttjandekravet som 

innebär enligt Bryman (2011) att samlade data får endast användas för forskningsändamål. 

Deltagarna fick därför information att studien används för studiens syfte och inget mer, att 

lärarna och andra studenter på skolan kommer att ta del av mitt arbete som senare kommer att 

läggas på internetsajten Diva.  

Validitet och reliabilitet 

Bjereld m.fl. (2009) berättar att forskaren bör fundera på undersökningens validitet. Det 

betyder att forskaren ska hålla sig till syftet, dess teoretiska utgångspunkt och sina 

frågeställningar i sin undersökning. Bjereld m.fl. (2009) hävdar att validitet i en undersökning 

blir hög när teoretiska utgångspunkten och syftet stämmer överens i hela arbetet. Vidare anser 

Bjereld m.fl. (2009) att en undersökning kan visa reliabilitet utan att visa en validitet som är 

hög. Detta kan ske när forskaren beskriver väldigt noga vad som har gjorts i studien men 

tappar tråden på sitt syfte. Därför valde jag att beakta mig likadana situationer i studien att 

skapa egen intervjuguide med koppling till mina frågeställningar. I studien valde jag vid 

intervjuernas gång att alltid berätta om mitt syfte och frågeställningar till deltagarna. Detta tog 

även lite mer tid att förklara för deltagarna så de skulle få tydlig information om arbetet 

eftersom alla intervjuerna gjordes på engelska som inte var min eller förskollärarnas 

modersmål. När det gäller validiteten baseras den på vilket område resultatet täcker i 

jämförelse med vad man från början tänk och om det innehåll som är insamlat räcker för att få 

ett tillförlitligt resultat som ger en sann bild av verkligheten (Bryman, 2011). Sammanlagt 

intervjuades sex förskollärare under datasamlingen i Sydafrika, men valde att fokusera bara på 

fyra av intervjuerna i min studie med beskrivningar kring barns inflytande. Detta ger en bild 

av deras berättelser om barns inflytande kan se ut, men det betyder inte att alla pedagoger i 

Sydafrika ger samma bild och ger inget resultat som visar hur det ligger till verkligheten i hela 

landet.   

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) förklarar hur ett forskningsarbete bör ha väl formulerat 

problemområde. Barns inflytande är stort och komplext som jag har redan nämnt i studien, det 

betyder att jag utgick ifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkten som berättas i 

den här studien för att förhålla mig i mitt problemområde. Bjereld m.fl. (2009) påstår om 

forskare når ett och samma resultat i en undersökning betyder det att man har uppnått 

reliabilitet. Enligt Trost (2005) innebär reliabiliteten tillförlitlighet som är en mätning och alla 

intervjuare ska ställa frågor på samma sätt, där även situationen ska vara lika för alla som 

deltar i studien.  Medan Ross (2014) berättar för att nå långt i att besvara på syftet i sin 

undersökning ska man fundera på att det man gör svarar på syftet och inte annat som inte är 

relevant. När jag genomförde intervjufrågorna gjorde jag precis som Trost (2005) förklarar 

ovan och innan jag gjorde intervjufrågorna var jag noga med att de var kopplade till mitt syfte 

och frågeställningar i min studie. Jag har försökt att förklara metoden så tydligt som jag bara 
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kan, skydda förskollärarnas identitet och använda en intervjuguide se i bilaga 2 för att nå 

reliabilitet i min studie. Jag har även gjort vid intervjuernas gång att bemöta alla 

förskollärarna som deltog i studien. För att öka tillförlitligheten i min studie var jag noga med 

att lyssna på ljudinspelningarna av intervjuerna flera gånger vid transkriberingen samtidigt 

som jag renskrev deras egna ord utan att tilläga mina åsikter eller värderingar. Den här studien 

är trovärdigt för att det handlar om hur pedagoger beskriver om barns inflytande i deras 

verksamhet vilket gör att det finns samband mellan mitt syfte, frågeställningar och data jag 

har samlat in som är relevant till mitt arbete. Jag har inte genomfört studien på annat sätt än 

förklarat ovan och mina källor är tillförlitliga eftersom jag har läst noga vad som är relevant 

till min studie och vad som inte är det. De analyser som genomförs i studien är noggrant 

genomförda och är relevanta. 
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Resultat och analys  
 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur förskollärare i Sydafrika beskriver arbetet 

med barns inflytande. I det här kapitlet presenterar jag mitt samlade empiriska material utifrån 

mina intervjuer. Jag tar hjälp av Shiers (2001) delaktighetsmodell för att redogöra min analys 

av materialet. Med min analys utgick jag från de fem delaktighetsnivåerna i Shiers delaktig-

hetsmodell (2001) som stöd för mitt tänkande och för att knyta an till intervjuinformation.   

Eftersom jag inte kunde finna mycket information om inflytande i den Sydafrikanska läropla-

nen lägger jag inte fokus på nivå tre. Deltagarna fick stället för fingerade namn siffror i denna 

studie enlighet Vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav. I slutet presenteras sambandet till 

undersökningens syfte och frågeställningar. Inflytande och delaktighet är synonymer och 

dessa är aspekter av demokrati. 

Vad betyder begreppet inflytande för pedagogerna 

De förskollärare jag intervjuade i Sydafrika förklarar nedan vad inflytande innebär för dem 

och att begreppet är väldigt brett med olika definitioner, men har ändå liknande innehåll. Jag 

frågade pedagogerna om de kunde förklara vad begreppet inflytande innebar för dem för att 

förstå hur de tänkte och resonerade kring det. 

 

” for me influence means that you can influence the children in a bad way and in a 

good way so it always deepens how you treat children around you and then how 

those children take the influence from you and your actions (Pedagog 1)”.  

I citaten ovan säger en person att man kan påverka barnen genom inflytande både positivt och 

negativt sätt, det beror på hur man väljer att bete sig med sina handlingar vilket man väljer 

själv att göra. Detta kan vara ett inflytande när man är tillsammans med barn eftersom barn 

lätt tar efter våra handlingar och erfarenheter som vi väljer att agera runt barnen. 

“Influence means providing opportunities for the children so they can learn and 

develop in preschool, allowing children to participate in material/ resources and 

places offered to be free as they want to be with their creativity (Pedagog 4)”. 

Den andra personen har annat perspektiv på begreppet inflytande som betyder att skapa förut-

sättningar så att barnen kan lära sig och utvecklas i förskolan. Detta sker enligt den här perso-

nen genom att ge barnen tillåtelse och tillgång till att använda olika material som kan utveckla 

deras kreativitet. Inflytande handlar här väldigt lite om barns delaktighet, men handlar även 

om materialens inflytande på barnen och pedagogens skyldighet att skapa både tillfällen att 

vara fri som barnen önskar med egen kreativitet.  

Alla pedagoger berättar att inflytande är stort med olika innebörd och att det är viktigt i för-

skolans verksamhet för att barnen ska utvecklas. 

 

Frågeställning 1 

Hur beskriver pedagogerna begreppet barns inflytande 

De sydafrikanska förskollärarna jag intervjuade i min studie beskriver deras synsätt på barns 

inflytande i leken.  
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“The Classroom should be full of opportunities for the children to learn and that’s 

our job as teachers to make sure it happens daily at the preschool while children 

are playing. We as teachers should guide the children and give opportunities to 

learn by sitting with them during the playtime or when they are doing activities like 

puzzle. I mean we should talk and communicate with the children about everything 

that they are doing daily. When the children have influence during activities I think 

that they grow into strong individuals and became more confident and open. I want 

to give the children influence during their play and opportunities to learn about 

themselves, about the environment and about live. If children don’t have 

opportunities in their play times I believe that they can’t learn and cope with 

everything that happens to them now or later in their lives” (Pedagog 1). 

 

Pedagog 1 anser att miljön eller avdelningen som barnen befinner sig i vardagarna bör vara 

full av möjligheter så att barnen kan lära sig och utvecklas, att detta är vårt uppdrag som förs-

kollärare att det sker hela tiden i barnens lekar. Hon menar att vi förskollärare ska vara närva-

rande i barnens lekar för att hjälpa men också ge möjligheter till delaktighet i aktiviteter för 

att barnen ska lära sig och utvecklas som starka individer och självsäkra/ självmedvetna. Här 

berättar personen att allt detta med mera kan uppfyllas via samtal och kommunikation med 

barnen och om att pedagoger visar goda intressen för barnens lekar genom att ställa nyfikna 

frågor kring vad barnen håller på med i leken i olika situationer. På så vis växer också barnen 

då de får kunskap inte bara om sig själva men också om andra människor och om miljön kring 

de och hur allt fungerar i vardagen. 

“There are things planed for the children to do before their day starts at this 

preschool so there is not a lot of influence during the playtime. When I’m with the 

children I try to see how they play, their interest of different activities and with 

each other. In that way, we can influence their playtime activities by observing the 

children, ask how they are doing daily, what they want to do and communicate with 

them and give opportunities so they can tell their own stories. If the children do not 

want to do anything at all we try to motivate them by asking their help with this 

and that or if we could do it together. We do this daily with the children when we 

are inside and outside but unfortunately, we can’t do this every day as much we 

want to because of our program we fellow so the children can learn and develop” 

(Pedagog 3).   

Den andra personen förklarar att det finns planerade aktiviteter i förväg innan barnen kommer 

till förskolan och på grund av detta finns det inte mycket av inflytande i barnens lek. Trots 

detta menar personen att den försöker göra sitt bästa genom att se hur barnen leker under le-

ken, vad de har för intressen inom olika aktiviteter och när barnen leker med varandra. Kom-

munikation och samtal är också viktigt enlig den här pedagogen och hon menar att inflytande 

sker i barnens lekar efter att ha observerat och lärt känna barngruppen om vad de tycker att 

göra i förskolan. Detta kan hända som jag tolkar dock om pedagogerna ger barnen möjligheter 

och tillåtelser för inflytande så att barnen kan delta inom olika aktiviteter, även om dessa akti-

viteter är förutbestämda på grund av läroplanen som hela landet följer eller under frilekar som 

sker dagligen på förskolan.   

Alla pedagoger nämner att barns inflytande kan ske i leken genom att lyssna på barnens sam-

tal och intressen inom olika aktiviteter i förskolans verksamhet. Alla pedagoger berättar även 

att barns inflytande i leken bör praktiseras dagligen i deras verksamhet, men att det är svårt 

eftersom det följer ett program med planerade aktiviteter.  
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En gemensam kategori eller ett tema jag finner utifrån resultaten av dessa intervjuer är: styrda 

aktiviteter. Där tema lärarstyrda aktiviteter anser förskollärarna som deltog studien att de 

flesta aktiviteter som sker i förskolan är styrda av pedagogerna och är planerade i förväg in-

nan dagen börjar, där barnen helst ska delta. Detta är inget konstigt för många förskoleverk-

samheter i Sydafrika eftersom hela landet följer styrdokument och läroplanen som innehåller 

styrda aktiviteter och mycket struktur som de flesta förskollärarna som intervjuades uttrycker 

är ett hinder. För det mesta av tiden som barnen befinner sig i verksamheten handlar det om 

att barnen ska delta i lärarstyrda aktiviteter.  
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Frågeställning 2 

Hur blir det möjligt att förstå barnens inflytande i förskolan genom pedagogernas 

berättelser med hjälp av Shiers modell för delaktighet 

Nedan ska jag besvara frågan ovan genom att dela nivåerna från Shiers delaktighetsmodell 

som stämmer in med pedagogernas beskrivningar om inflytande och koppla till vilken grad av 

inflytande pedagogerna beskriver enligt modellen. Jag kommer att förklara kort om modellens 

fem nivåer, men fokuserar på nivå ett och två. 

Modellens lägsta nivå av delaktighet grunder sig på att barn uttrycker sina åsikter och att 

vuxna lyssnar. Nivån innebär att de vuxna ska lyssna till när de uttrycker åsikter och tankar. 

Det betyder att barnen kan uttrycka sig utan att tvingas med åsikter (Shier, 2001). 

“I try my best to give chances and opportunities so even the quite children 

got influence during their play so they can talk and tell their own opinions 

over things. You can see the children who are used to having opportunities 

even if it’s not at home or here at the preschool, it does not matter how but 

it shows on themselves that they are always eager to answer questions, have 

always easy to talk to. Then there are the children that are very quiet and 

don’t like to talk in front of other people so that just shows the difference 

between the children” (Pedagog1). 

 

En förskollärare förklarar att den gör sitt bästa för att ge barnen chans och möjligheter så även 

de tysta barnen får inflytande i leken för att tala om egna åsikter över saker. Enligt förskollära-

ren syns barn som får inflytande i leken och barn som inte får inflytande i leken eftersom 

dessa barn tycker om och vill alltid svara på frågor samt som de har lätt att prata runt andra 

människor. Förskolläraren anser att barn som inte får inflytande i leken oftast är tysta eller till-

bakadragna och tycker inte om att prata inför andra människor runt de. Förskolläraren lyfter 

att detta visar att det finns skillnad mellan dessa barn som gör de till olika individer. 

 “The children who do not have influence in their life they are very shy and the 

children who have influence are confident and talks loud” (Pedagog 2). 

En förskollärare berättar att barn som inte får inflytande i livet är väldigt blyga barn medan barn som 

får inflytande är självsäkra och får sina röster hörda.   

 “Yes, there is a big difference between the children because some of them don’t 

like to do anything at all while others always want to do activities depending their 

interest and what they like to do in the preschool and that’s our job to make sure 

that every child is doing something and give them chances of learning. An example 

is the shy children and the other that’s not shy and want to be heard all the time” 

(Pedagog 3).  

En förskollärare förklarar att det finns stor skillnad mellan barnen på förskolan. Förskollära-

ren menar att några barn inte tycker om att göra något alls i verksamheten, medan det finns 

andra barn som alltid vill göra olika aktiviteter beroende på deras intresse och vad de tycker 

om att göra i verksamheten. Denna förskollärare tycker att det är pedagogers skyldighet att se 

till att varje barn gör något för att ge barnen chanser för lärande och utveckling. Denna förs-

kollärare ger att ett exempel på detta är blyga barn och andra barn som är inte blyga och vill 

hela tiden få sina röster hörda.  
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Alla förskollärarna berättade flera gånger att barns inflytande betyder att ge möjligheter även 

chans och guidning för att tillåta barnen delta olika aktiviteter inom deras intressen. 

Förskollärarna beskriver om hur de arbetar med inflytande i leken. Alla pedagoger nämner nå-

gon gång barns inflytande som stämmer överens med modellens nivå ett. 

 “I try to give everybody but sometimes it’s difficult because the quite ones are 

easy to forget and focus on the ones that hears a lot but I try my best so even they 

can talk, get to them too and have their opinion over things” ( Pedagog 1). 

    

En förskollärare nämner att hen försöker ge alla barn inflytande I deras verksamhet, även om 

det brukar vara svårt att uppmärksamma de tysta barnen eftersom fokus går åt barn som hörs 

mest i verksamheten. Pedagogen menar vidare att barns inflytande kommer fram genom att 

hen försöker göra alla barnens åsikter hörda, även de som är blyga och tysta barn som inte tar 

alltid plats i deras verksamhet 

Nivå två handlar om att man ska ge barnen stöd att vilja uttrycka sina uppfattningar. Andra ni-

vån ska pedagogerna göra möjligt för barn att uttrycka sina åsikter (Shier, 2001). 

“They learn about how to be impended because there is no mommy, daddy or 

siblings to call for help when they need to do things here in the preschool. They 

learn about friendship, to involve being around new people, they learn English, 

communicate with a teacher and the other children” (Pedagog 2). 

 

En förskollärare berättar att barnen lär sig att inte vara oberoende, självständig, personer. De 

ska exempelvis inte behöva gå till föräldrar eller syskon för att be om hjälp när de är vid be-

hov av stöd i verksamheten. Vidare berättar förskolläraren att barnen får kunskap och lär sig 

om vänskap, att vara bland andra människor och möta nya ansikten. Barnen får lära sig det 

engelska språket i förskoleverksamheten i kommunikationen med pedagoger och barngrup-

pen. 
 

“Write their own name and in that way I see a big difference between the children 

who goes to preschool and those who dos not. Respect for their teachers, principal, 

their class, the way we teach them and everybody like the parents and friends, 

elders and themselves. We learn them all that by doing role play and trough telling 

stories for the children” (Pedagog 3).  

 

Förskollärare pekar på att barnen får erövra kunskap om att skriva eget namn och på så vis ser 

hon skillnad på ett barn som får delta i en förskoleverksamhet och ett barn som inte får denna 

möjlighet. Enligt pedagogen får barnen i verksamheten kunskap som gäller att respektera pe-

dagogerna som arbetar på förskolan, förskolechefen, avdelningen och lärosättet. Barnen får 

möjlighet att lära sig respektera sina föräldrar, äldre människor, sina vänner på förskolan och 

att respektera sig själva. Allt detta lär sig barnen genom rollspel och sagor som berättas för 

barnen. 

två av pedagogerna valt att beskriva om kunskap som barnen i deras verksamhet lär sig. Alla 

pedagoger förklarar att lärande och kunskap är väldigt viktigt och nämner inte så mycket om 

inflytande i leken. Däremot nämner alla pedagoger någon gång att de ger barnen stöd och 

möjligheter för att uttrycka sina åsikter, vilket stämmer överens med nivå två.  
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Nivå tre handlar om att ta hänsyn till barns åsikter för att möjliggöra det i beslutprocesser, be-

aktas med synpunkter och att krav finns för att barns åsikter måste betraktas innan beslut görs 

fattas. Med detta nivån förklarar pedagogerna att de gör sitt bästa i verksamheten för att 

lyssna på barnen och låta barnen uttrycka sina åsikter som texten ovan förklarar på modellens 

nivå ett och två. däremot berättar pedagogerna i studien att det finns hinder från läroplan de 

följer i sitt land och tidsbrist i deras verksamhet för att följa programmet. Eftersom pedago-

gerna förklarar nedan i nivå fyra och fem att barnen inte får vara delaktiga att fatta beslut blir 

det svårt att möjliggöra i beslutprocesser. Därför blir det svårt i det här fallet för pedagogerna 

att fatta beslut och ta hänsyn till barns åsikter samt göra det till ett krav.  

Fjärde och femte nivån handlar om barns deltagande i beslutsfattande processer. 

“We don’t do that but if we want to decide something in the classroom especially 

in my classroom I ask them individual and sometimes the whole group to involve 

their decision making. So, it always depends on what the decision making is” 

(Pedagog 1). 

 

Pedagog 1 berättar att barnen inte får vara delaktiga vid beslutsfattande situationer, men bara 

om pedagogerna tillåter. Barnen får ibland medverka att fatta olika beslut som avdelningen 

bestämmer tillsamman och pedagogerna inkluderar detta både individuellt och i hel grupp. 

Pedagogen menar att barnen får möjligheter att fatta olika beslut om olika aktiviteter som de 

vill göra. Dessa aktiviteter kan vara planerade aktiviteter som barnen ska göra enligt 

styrdokument och barnen får möjlighet att välja i vilken ordning barnen vill börja med 

planerade aktiviteterna. Pedagogen berättar att barnen får möjlighet att delta beslutfattande 

situationer under frileken då de får bestämma själva vad de vill göra eller leka. Den här 

pedagogen förklarar att barnen inte alltid får bestämma att fatta beslut i olika situationer och 

att barnen ändå får vara med att fatta beslut även om pedagoger styr i deras aktiviteter. Här 

påstår pedagogen att barnen i deras verksamhet får vara med ibland att fatta beslut men att det 

alltid beror på vad besluten handlar om. Jag förstår att detta beror på vad olika beslut handlar 

om och att pedagogerna om de vill kan inkludera barnen att vara med att fatta beslut dessa 

olika situationer i verksamheten. 
 

“I do not think so most of the time our children can’t be involved in decision-

making situations because of our strict program that Preschool teachers must 

follow from the government, but it happens that the children choose in the 

classroom among the many activities what they want to do. But some subjects they 

can’t choose because we are planning and they must follow as we say” (Pedagog 

4). 

 

Pedagog 4 berättar att det inte inkluderar barnen när de fattar beslut i olika situationer på 

grund av strikta styrda dokument som används i verksamheten från regeringen. Vidare 

berättar pedagogen att det händer att barn fattar beslut i olika situationer. Pedagogen menar att 

bland olika aktiviteter som sker i verksamheten får barnen vara med att bestämma vad de vill 

göra. Den här pedagogen påpekar tydligt att barnen inte alltid kan vara med att fatta beslut i 

olika situationer i leken och bestämma eftersom det inte går att välja bort vissa ämnen i olika 

aktiviteter. Detta beror på att dessa aktiviteter är redan förutbestämda och pedagogerna styr 

verksamheten för att barnen ska lära sig och utvecklas. De flesta verksamheterna i Sydafrika 

har ett annat synsätt på lärande och inkluderar inte lärandet genom leken. 
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Alla pedagoger nämner inte barns inflytande som stämmer överens med modellens fjärde och 

femte nivå. Däremot beskriver några av pedagogerna att barn deltar vid beslutomfattande 

situationer som sker bara i deras avdelning, vilket stämmer överens med modellens fjärde och 

femte nivå.  

Analys med stöd från Shiers delaktighetsmodell 

För att skriva studiens analys använde jag två första nivåerna från Shiers delaktighetsmodell 

som teoretiskutgångspunkt. Dessa är “children are listened to” och “children are supported in 

expressing their view”. Dessa nivåer valdes från modellen för att de är relevanta till mina frå-

geställningar och intervjuguiden som handlar om barns inflytande. I Shiers delaktighetsmodell 

har jag hittat tre begrepp som användes i intervjuguiden vilka är: öppningar, möjligheter och 

deltagande. Efter att ha utgått från Shiers delaktighetsmodell tolkar jag att öppningar, möjlig-

heter och deltagande innebär att pedagogerna ska vara lyhörda och lyssna på barnens idéer 

och åsikter. Att pedagogerna ger barn tillfällen att föra fram sina röster, att barnen får leka och 

delta olika aktiviteter som de har intresse för i deras verksamhet. Att pedagoger tillfredsställer 

alla barns behov. I analysen har jag även stöt på mönster som återkommer i förskollärarnas 

beskrivningar om hur de arbetar med barns inflytande på deras verksamhet. Kunskap, möjlig-

heter, och rutiner är mönster som upprepas i pedagogernas berättelser. Vidare förklarar de att 

förskolan och skolan är den bästa platsen att lära sig för att utvecklas och få kunskap om olika 

saker men också genom vuxnas hjälp. Jag kopplar dessa begrepp till barns inflytande eftersom 

alla pedagoger berör begreppen någon gång i deras berättelser och vad barnen lär sig i deras 

verksamhet. 

The children learn lots in our preschool. They learn about launge English, they 

learn about themselves, how to become confident, get ready to school, they are not 

in daycare like the old days and just been taken care of but they gain knowledge so 

when they go to school they don’t get choked (pedagog 1). 

 Förskolläraren berättar att barnen i deras verksamhet lär sig mycket kunskap bland 

annat engelska språket, om sig själva som individer och hur man blir självsäker. 

Pedagoger fortsätter vidare att barnen får kunskap för att förbereda sig inför skolan 

och att man som tidigare inte bara tar hand om de annars uppstår risk eftersom 

barnen kan bli chockade vid skolstarten.   

They learn about how to be indpended because there is no mommy, daddy or 

siblings to call for help when they need to do things here in the preschool. They 

learn about friendship, to involve to be around new people, they learn English, 

communicate with a teacher and the other children (pedagog 2). 

Förskolläraren förklarar att barnen lär sig att vara självständiga eftersom det inte finns föräld-

rar som barnet kan söka hjälp hos I verksamheten. I verksamheten lär sig barnen berättar pe-

dagogen om vänskap, vara runt om nya människor, engelska språket och att kommunicera 

med en pedagog och andra i barngruppen. 

write their own name and in that way i see a big difference between the children 

who goes to preschool and those who dos not. Respect for their teachers, principal, 

their class, the way we teach them and everybody like the parents and friends, 

elders and themselves (pedagog 3).   
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Förskolläraren förklarar att barnen I deras verksamhet får möjlighet att erövra kunskap om att 

skriva sitt eget namn vilket gör det tydligt för pedagogen att upptäcka att det finns någon 

skillnad mellan barn som går i förskola och barn som inte gör det. Pedagogen berättar att 

barnen får även lära sig att respektera sin lärare, rektor/ förskolechefen, resten av 

barngruppen, sättet som pedagogerna undervisar barnen i verksamheten, deras föräldrar, äldre 

människor och slutligen att respektera sig själva.  

 

 

Slutsatser 

Förskollärarna i Sydafrika beskriver att inflytande är viktigt speciellt när barn finns runt 

vuxna eftersom vuxna kan styra inflytande för att inkludera barnen och olika sätt som kan 

påverka barnen både positivt eller negativt. Pedagogerna har makt att styra över vilket 

inflytande som är möjligt för barnen, eftersom att pedagogerna planerar dagsschema och 

aktiviteter. Resultatet i min studie visar ett tema där begreppet inflytande betyder möjligheter 

och att få chanser att delta exempelvis i olika aktiviteter. Detta kan hända bara om 

pedagogerna ger barnen tillåtelser för frihet och inflytande över vad barnen önskar att göra 

vid olika miljöer och det är enligt pedagogernas personliga beskrivningar kring begreppet 

inflytande. Resultatet visar att alla pedagoger inte överens om inflytande och att begreppet 

innebär en variation för dem. 

Resultatet visar att de sydafrikanska förskollärarna i min studie berättar att barns inflytande 

sker praktisk i förskolan via kommunikation, samtal och observationer kring barnens intresse 

och nyfikenhet i förskolans vardag. Observationerna fungerar som ett stöd för pedagogerna att 

ta reda på barnens intresse och nyfikenhet för att sedan kunna ta tillvara på detta i 

verksamheten. Detta är viktigt för att barns inflytande ska ske i barnens lekar. Resultat visar 

när förskollärarna tränar barns inflytande i leken dagligen via samtal, kommunikation och 

observationer får lärarna möjligheter att lära känna barngruppens intresse i deras verksamhet. 

Resultat visar också att de tillfällen när barnen får inflytande i leken är när förskollärarna i 

den här studien erbjuder möjligheter att välja bland olika aktiviteter som barnen tycker om att 

göra i verksamheten. Barns inflytande är som störst efter att när alla lärarstyrda aktiviteter är 

genomförda och barnen får möjligheter att leka olika fria aktiviteter Verksamheten omfattar 

huvudsakligen lärarstyrda tema aktiviteter. vilket innebär att detta är den verksamhet barnen 

ägnar mest tid med då de befinner sig i verksamheten. Barnen får möjligheter och tillgång till 

frilekar men det sker efter att planerade aktiviteter är genomförda. I den fria leken får barnen 

möjlighet att själva bestämma över sin tid och hur de vill använda den, vilket ger dem 

inflytande över sig själva i verksamheten.  

Min andra frågeställning handlar om vilken grad av inflytande förskollärarna beskriver enligt 

Shiers delaktighetsmodell. Resultat visar att förskoleverksamheten i Sydafrika anser att barn 

ska lära sig i förskolan för att förbereda sig inför skolan så att barnen inte blir chockade om de 

stöter på svårigheter vid övergångar från förskola till skola. Det innebär att förskolan är 

skolförberedande och inte en verksamhet med ett eget pedagogiskt värde utan fungerar som 

en del av skolan. Den svenska förskolan är en egen pedagogisk verksamhet som parallellt 

inkluderar lärande och lek utan att verka endast skolförberedande.  

Resultat i min studie visar att förskollärarna beskriver om inflytande på detta sätt att när barn-

gruppen och förskollärarna befinner sig i verksamheten dagligen får barnen vara fria, själv-

ständiga och göra vad de vill vid friaktiviteter och vara med vilken kompis de önskar vara 
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med. Verksamheten har ett program att följa från regeringen upplever förskollärarna i studien 

att barnen har för lite inflytande i förskolan, eftersom att detta program inte inkluderar barns 

inflytande i verksamheten. Resultatet visar att inflytandet som förskollärarna önskar sig skulle 

finnas i verksamheten inte finns på grund av programmet de följer i hela landet. Resultatet vi-

sar att programmet upplevs av pedagogerna som ett hinder för att det ska ske barns inflytande 

i deras verksamhet för det finns flera planerade aktiviteter och ämnen som barnen ska hinna 

med att göra i verksamheten. Resultatet visar även att ett annat hinder kan vara makten som 

pedagogerna har över barnens lekar och aktiviteter eftersom de styr verksamheten. Ett exem-

pel kan vara att barnen ska få tillåtelser från pedagogerna och att det bara är när pedagogerna 

är klara med planerade aktiviteter som det finns tid för frilekar eller aktiviteter, vilket innebär 

att barnen har lite inflytande i leken. Resultatet visar att det finns inflytande i barnens lekar, 

även om detta inflytande skiljer sig från den vi känner till i Sverige. I Sverige regleras infly-

tande i förskolans styrdokument där man ska lyssna på barnens idéer och intressen, men den 

Sydafrikanska motsvarigheten till läroplan inte lyfter barns inflytande i större utsträckning. 

Inflytandet som förskollärarna beskriver i barnens lekar kan verka vara liten, men betyder inte 

att förskollärarna inte gör sitt bästa för att integrera inflytandet i barnens lekar och aktiviteter i 

olika situationer. Detta synliggörs i förskollärarnas berättelser då de berättar att de lyssnar på 

barnen, ställer nyfikna frågor och observerar deras intressen vid olika aktiviteter i verksam-

heten. En möjlig tolkning av barns inflytande är via lärarnas kommunikation med barnen i 

verksamheten där barnen får möjlighet att uttrycka sig. På så sätt får barnen möjlighet till in-

flytande och detta förstås med hjälp av Shiers (2001) delaktighetsmodell att förskollärarna 

stödjer och hjälper barnen att föra fram egna åsikter, och det förklaras på modellens nivå två. 

Resultatet i min studie visar att barnen får inflytande i förskoleverksamheten men ibland kan 

det också tolkas som att barnen inte blir lyssnade på och det kan bero på programmet som 

hela landet följer och barnen ska göra styrda aktiviteter först sedan få friaktiviteter.  
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Diskussion 
 

I det här kapitlet diskuteras min metod, resultat med relation till tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. Därefter diskuteras även studiens betydelse för förskollärare och 

framtida forskning. 

 

Metoddiskussion 

Studiens metod var kvalitativa intervjuer med sex stycken förskollärare från två förskolor i 

Sydafrika och valde att fokusera på fyra av förskollärarna från samma förskoleverksamhet. 

Kanske skulle studien få bred information vid datasamlingen om en annan metod som 

observationer användes för att jämföra pedagogers berättelser med hur det såg ut i praktiken 

och höra barnens beskrivningar om egna åsikter kring deras inflytande i verksamheten. 

Eftersom jag var i Sydafrika väldigt kort tid, med större barngrupper skulle det inte vara lätt 

att få vårdnadshavares samtycke för att göra intervjuer med barn eller observationer oftast var 

det också syskon som lämnade och hämtade barnen och ge information till vårdnadshavare 

skulle varit svårt. Valet var därför att genomföra intervjuer med pedagoger för att ta reda på 

deras åsikter om arbetet med barns inflytande i egna verksamheten. Eftersom jag var från en 

person utomstående i Sydafrika kunde validiteten se annorlunda ut eller vara konstigt att bli 

intervjuad av en person från Sverige. Intervjufrågorna var inte hela tiden förstådda av 

förskollärarna om hur eller vad jag var ute efter svar, vilket kanske kan bero på att Sydafrika 

har annat system än Sverige eller för att det var ett annat land för mig.  

Därför påverkas validiteten i intervjuerna då jag tror att förskollärarna kanske väljer att berätta 

vad jag vill höra som intervjuare på ett sätt som låter bra och detta är något jag önskar inte 

hade skett i studien. Jag funderar på vad som skulle hända om jag kanske inte skulle berättat 

en svensk syn på inflytande innan pedagogerna fick svara på mina intervjufrågor. Kanske 

skulle jag få annat resultat, men eftersom vi hade olika modersmål ville jag hindra svårigheter 

som skulle uppstå vid språket och valde att förklara så tydligt jag bara kunde så att 

pedagogerna skulle förstå mina frågor. Vid intervjuerna var jag och intervjupersonerna lite 

nervösa för situationen var nytt för oss, men de valde ändå att delta studien frivilligt. Hade jag 

möjlighet att genomföra några testintervjuer innan intervjuerna hade genomför skulle det 

kanske underlätta min nervositet och detta var med hjälp av tiden något jag såg förbättrades 

och hade kontroll över frågorna jag var ute efter vid varje intervju med. 

Reliabiliteten förklarade att det finns olika svar med samma innebörd i olika grader och med 

samma slutsats. Metodens genomförande kunde påverka reliabilitet och validitet och som 

forskare bör man tänka på innan, under och efter intervjuer. Det är viktigt att tänka på vid 

skapande av intervjuguide frågor som kommer att ställas och sätt som verkar på reliabilitet 

och validitet. Det gjordes några justeringar i min intervjuguide i grammatiken och jag fick då 

hjälp av min kontaktperson i Kapstaden.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur förskollärare i Sydafrika beskriver arbetet 

med barns inflytande. Resultatet synliggör att förskollärarna i Sydafrika anser att barns 

inflytande är viktigt i deras arbete i verksamhet. Förskollärarna i Sydafrika lyfter att barn får 

inflytande genom leken där de utvecklar självförtroende, vilket leder till att de blir starka 
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individer. Förskollärarna att det kan synliggörs genom barns deltagande i olika aktiviteter. Det 

finns en koppling mellan förskollärarnas beskrivningar och Arnérs påstående om att det sker 

ett inflytande även om pedagogerna planerar aktiviteter i förväg (2009). Här menar Arnér 

(2009) att barns inflytande blir möjligt eftersom barnen får vara delaktiga i aktiviteter, där 

barnen kan få berätta om sina idéer och åsikter, även om vuxna har makt över barnen. Jag 

tolkar därför att även om sydafrikanska förskollärarna planerar och styr barnens aktiviteter 

utan att inkludera barnen vid planeringen så tillåts barn ett inflytande i verksamheten eftersom 

barnen kan välja att uttrycka sina åsikter med ord eller via kroppsspråket genom att delta 

aktiviteten på olika sätt. Barns inflytande beror på pedagogernas förhållningssätt mot till 

barnen, och sättet pedagogerna väljer att lyssna på barnens idéer och åsikter alternativt väljer 

att hålla sig fast vid sina planeringar utan att lyssna på barnens förslag. 

Det finns samband mellan mitt resultat och tidigare forskning. Mitt resultat visar att barns 

inflytande är viktigt och bör tränas i förskolan dagligen för att barnen ska lära sig och 

utvecklas. Detta är något som alla studier som jag har valt att presentera i tidigare forskning i 

min studie också visar. Både i tidigare forskning och i mitt resultat lyfts att barns inflytande 

sker genom samtal, observationer och kommunikation mellan barn i förskolan. Inflytande sker 

när pedagogerna försöker att fånga barnens intresse, idéer och åsikter genom att lyssna på 

barnen vid olika situationer i verksamheten.  

Westlund (2011) förklarar i sin studie att pedagoger använder variation av arbetsformer och 

barnen kan starta en aktivitet själva utan att få stöd från vuxna, och innebär att barn får 

inflytande. Hon menar att det skapas kommunikation mellan barnen genom att dela barnen i 

olika grupper och att pedagogerna planerar verksamheten utifrån barnens intresse.  

Detta är något som jag tolkar att det skiljer sig från mitt resultat. Där sydafrikanska 

förskollärarna beskriver att de följer ett program från regeringen, vilket gör att förskollärarna 

upplever att det finns hinder eller tidsbrist för att få möjligheter att träna mer inflytande i 

deras verksamhet. I mitt resultat tolkar jag även att hinder kan vara när förskollärarna styr 

hela verksamheten eftersom de har makt över att planera i förväg barnens olika aktiviteter.  

Det finns samband mellan Westlunds studie (2011) som presenteras i tidigare forskning och 

mitt resultat. Det berättas att genom att föra samtal med barnen, lyssna på barnen, låta barnen 

få uttrycka sina åsikter och intressen vid olika aktiviteter betyder det att barns inflytande sker. 

Ribeus (2014) beskriver att förskolans demokratiuppdrag är viktigt i förskolan, där det 

uttrycks genom handlingar och tal. Vidare förklaras i hennes studie att barnen befinner sig i en 

omgivning mellan vuxna som styr förskoleverksamheten och andra vuxna som kan erbjuda 

barnen inflytande i både styrda och friaktiviteter. Här finner jag en koppling mellan Ribeus 

studie som presenteras i tidigare forskning och mitt resultat. Där i mitt resultat förklarar 

sydafrikanska förskollärarna att när barnen befinner sig i deras verksamhet kan får barnen 

möjligheter att vara fria, självständiga och delta aktiviteter tillsammans med andra barn och 

vuxna. Därför får jag en förståelse som innebär att begreppen barns inflytande och demokrati i 

förskolan kanske ligger nära varandra och betyda nästan lika.   

Ribeus (2014) och Westlunds (2011)) studie som lyfter att inflytande är bred med olika 

betydelser hos olika förskollärare i arbetet med barn i förskolan. Pedagogerna i min studie har 

olika syn på inflytande. Författarna i forskningsöversikten berättar att inflytande gör att 

grupper och individer lär sig på olika sätt i förskolan samt om förskollärare ger barn 

möjligheter att vara delaktiga i lekar som barnen tycker om och intresserar. Det betyder att 

människor kan se begreppet inflytande på olika sätt som tidigare forskning och förskollärarna 
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i Sydafrika visar. Jag blev därför lite överraskad över att dessa förskollärare hade positiva 

tankar kring barns inflytande och pedagogerna gör sitt bästa för att inkludera barnen att vara 

delaktiga i aktiviteter som barnen tycker om för att träna på barns inflytande i deras 

verksamhet. Förskollärarna i Sydafrika som intervjuades i studien som tidigare berättat positiv 

syn på barns inflytande, lärande och struktur, vilket inte är alltid så tydligt i delar av resultatet.  

Sydafrikanska förskollärarna styrde barngruppen via lärarstyrda aktiviteter och lekar vilket 

gör att de har makt över barnens inflytande och delaktighet. Med detta menar jag att förskollä-

rarna med sådan makt som de använder i deras verksamhet kan det innebära att de får be-

stämma över om barnen får möjligheter att få inflytande i leken eller inom olika aktiviteter. 

Därför skulle en önska vara att balans fanns för att möjliggöra både barnen och förskollärarna 

att vara nöjda i sin verksamhet samt det fanns bara lite makt i barnens inflytande och delta-

gande.  

Sydafrikanska forskningen som presenteras i tidigare forskning lyfter att mycket kriminalitet 

av olika former och våld finns i Sydafrika, vilket intervjupersonerna i den studien berättar att 

stikt skoltid kan hjälpa så barnen blir självständiga och ordentliga (Bray, Gooskens, Kahn, 

Moses & Seekings, 2010). Detta kan vara ett samband som jag vill koppla till mitt resultat. 

Där vill jag lyfta när pedagogerna beskriver om deras arbete med barns inflytande i deras 

verksamhet kan de verka strikta på grund av programmet de använder i hela landet kanske kan 

en tolkning vara som tidigare forskning beskriver. Där syftet kan vara att hindra kriminalitet, 

våld och redan tidigt lära barnen att vara ordentliga vilket kan i sin tur leda till att förskolan 

får strikta regler.   

Det syns i Sydafrikanska förskollärarnas berättelser att de följer styrdokument, att de menar 

bara väl och inget illa med deras förhållningsätt, vilket kan bero på kulturen och strukturen 

mellan Sverige och Sydafrika. Därför ser det annorlunda ut för mig och det kanske kan bero 

på att min syn på inflytande innebär möjligheter, att tillåta barnen delta lekar de intresserar sig 

i och att lärandet sker via leken. Det kan ha med att göra att jag bor i Sverige och även detta 

kan skapa en kulturkrock. Enligt nationalencyklopedin innebär begreppet kulturkrock ”pro-

blem som uppstår när person(er) från en kultur konfronteras med person(er) från en annan 

kultur” (NE). Sydafrikanska förskolan är hård strukturerad, där förskollärarna påstår att bar-

nen bör lära sig inför skolstarten, där även miljön är formad som skola med stolar och bord. 

Westlund (2011) beskriver ett inflytande och deltagande som barnen kan självständigt börja 

med lekar eller aktiviteter och förskollärare finns i bakgrunden. Även de Sydafrikanska förs-

kollärarna synliggör i egna beskrivningar kring barns inflytande och deltagande i deras verk-

samhet som hårt, strukturerad eller har maktposition över barnens aktiviteter ser jag i slutän-

dan en koppling till Westlunds (2011) beskrivning.  

 

 Undersökningens betydelse för mig och 

förskolläraryrket 

 

Den här undersökningen betyder mycket för mig. Jag var på en förskoleavdelning med åldern 

2 till 4 år tillsammans med en utbildad förskollärare och barngruppen var 27 st. Det var trångt 

miljö att röra sig i för hela barngruppen och förskollärare i litet klassrum där både kulturen 

och miljön var mycket annorlunda än förskolorna här i Sverige. Språket var hinder för mig 

och förskollärarna i studien eftersom vi hade ett annat modersmål än engelska. En lösning 

blev att tydliggöra mina frågor så förskollärarna skulle förstå med lättaord för begreppet 
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inflytande och jag sade till deltagarna att ställa frågor när som helst under intervjun samt gav 

jag de mina intervjufrågor på papper så de hade aning om vilken fråga vi var på. Efter att ha 

gjort den här studien fick jag lära mig att inflytande är stort och har olika betydelser för olika 

personer beroende på deras erfarenhet. Efter att ha läst tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkten har jag fått barns inflytande på synsätt som jag inte i början av studien. Detta 

betyder positivt och hoppas på att det kommer att hjälpa mig och även andra studenter eller 

förskollärare i förskolläraryrket. Jag hoppas efter at ha läst min undersökning att andra 

studenter och förskollärare får öka kunskap om barns inflytande, vågar att möta andra kulturer 

och testa nya saker som gör nytta i deras framtid. 

Vidare forskning 

 

För att gå vidare med studien i framtiden skulle jag vilja undersöka vidare maktpositionen i 

förskolan. Jag skulle vilja leta efter någon lösning eller balans mellan förskollärarnas 

arbetssätt och barnen maktposition i förskolan. Efter att ha nått studiens resultat har det väckts 

en intressant fråga. Jag blev nyfiken och skulle vilja att ta reda vidare på om det är inflytande 

om barn är delaktiga i verksamheten och pedagoger medvetet bestämmer i förväg barns 

aktiviteter. Sedan om det är inflytande om barnen tillfrågas att välja bland de förbestämda 

aktiviteterna som pedagogerna redan planerade i förväg utan att inkludera barnens åsikter och 

intressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Referenser 
 

Arnér, E. (2009). Barns inflytande i förskolan-  en fråga om demokrati. Lund: Studentlittera-

tur. 

 

Arnér, E. (2006). Barns inflytande i förskolan – problem eller möjlighet för de vuxna? En stu-

die av ett utvecklingsarbete och dess betydelse för att förändra pedagogers förhåll-

ningssätt till barns initiativ. (Örebro University). Licentiatavhandling, Örebro: Örebro 

universitet. 

 

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? om vikten av problem och 

teori i forskningsprocessen. Johanneshov. 

 

Bray, R., Gooskens, I., Kahn, L., Moses, S., & Seekings, J. (2010). Growing up in the new 

South Africa- childhood and adolescence in post-apartheid Cape Town. Cape Town, 

South Africa: Human Sciences Research Council.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (Uppl. 2). Stockholm: Liber AB 

 

Department of Basic Education. (2015). The South African National Curriculum Framework 

for children from Birth to Four. Pretoria: Department of Basic Education. 

 

Education (u.å.) Early childhood development grade R reception year. South Africa: Gauteng 

province. 

http://www.education.gpg.gov.za/Documents/Grade%20R%20reception%20year.pdf 

hämtad den 2017-06-06. 

 

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (red.) (2014). Förskollärarens metod och

 vetenskapsteori. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Nationalencyklopedin (2017). Hämtad från http://www.ne.se  

 

Ribaeus, K. (2014). Demokratiuppdrag i förskolan. (Karlstad University studies, nr 2014:7). 

Doktorsavhandling, Karlstad: Karlstads universitet. 

 

Shier, H. (2001). Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. A New

 Model for Enhancing Children´s Participation in Decision-making, in line with

 Article 12.1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child.

 Children & Society Vol 15 pp 107 – 117 

 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket 98 rev 2016. 

 

Svenska akademien Lexikaliska institutet (2009). Svensk ordbok: utgiven av Svenska 

Akademien. (1. uppl.) Stockholm. 

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. 3. Uppl: Lund Studentlitteratur. 

 



34 

 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen [Elektronisk resurs] : FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Stockholm: UNICEF Sverige. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 

Westlund, K. (2011). Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande - En 

demokratididaktisk studie. (Malmö Studies in Educational series, nr 2011:21) 

Licentiatavhandling, Malmö. 
 

  



 

Bilaga nr 1 
 

Hello! 

My name is Hannah Ismail and I am 22 years old. I am from Sweden and I am studying to be 

a preschool teacher at Karlstad’s university in Sweden.  

 

During my university education, I need to do an essay based a need to problematize about 

children and the preschool. 

    

In my study that I have chosen, I will investigate and gather information in South Africa. My 

study aims to find out how the pre-schoolteachers in South Africa describe or talk about 

giving influence younger children in preschool opportunity, guidance and stimulate the 

children’s interest in learning through games and playtime 

 

My study could help by shared knowledge for students and preschool teachers where they 

may have access to other people's views and perspectives on learning and how this may be 

both similar to, and different from Sweden. 

 

To get information for my study I’m going to do some interviews. What I need from you is 

your participation and your understanding to be recorded. I am very interested in interviewing 

you to hear your thoughts and opinions about children’s influence. 

 

You should know that your participation in this survey is voluntary and you have the right to 

withdraw and cancel from participation at any time. You can decide if you want to participate 

in my research or not. I will not question your decision.  

the information I gather from you will be anonymous, and will protected. All confidential 

information and all data will be destroyed after completion of the research study.  

Your participation will be reported anonymously and I will consider all ethical aspects as 

explained above. 

 

Thanking you, 

Hannah 

I have read, understood and will participate the study and I understand that I have the right to 

discontinue my participation at any time during this study. 

X

Date 

 

 

 

  



 

Bilaga nr 2 
 

Intervjuguide för pedagoger 

1) What kind of educational background do you have? 

2) Why have you chosen to work with children? 

3) For how long have you worked here? 

4) What is your mission to do at this preschool? 

5) How does a normal or daily day look like at this preschool? 

6) What does influence means for you? Describe! 

7) How do you see children's influence during the play in preschool? 

8) Do you make sure that the children got influence during their play time? 

9) Can you see the difference between those children who get influence and those who 

do not? Give me example please. 

10)  Can the children be involved in decision-making situations? Describe when/ if not 

why not? 

11) What do you think might happen if children get a lot of influence in preschool? 

12) Can kids be involved when you making important decisions in your preschool? 

13) What is the most difficult challenges of working with children or with your job? 

14)  If you could change anything related to this preschool or what the children are 

involved with/in, tell me please what that might be. 

15)  What do you think that the children can learn in preschool? 

Intervjuguide 2 för ansvariga 

1) What kind of educational background do you have? 

2) Why have you chosen to work with children? 

3) How long have you been working here? 

4) Why did you start this preschool? 

5) Do you or the staff have the possibility to have training about children’s development? 

How? 

6) Do you active/ participate in pre-school activities with the children? When and how? 

7) What can the children do at this preschool? 

8) Can you tell me about your child view/perspective? 

9) How does a normal or daily day look like in this preschool? 

10) What does influence means to you? Describe! 

11) How do you see children's influence during the playtime in the preschool? 

12) Do you make sure that the children got influence during the play areas? 

13) Can you see the difference between those children who get influence and those who 

do not? Give me example please. 

14)  Can the children be involved in decision-making situations do you think? Describe 

when and if not tell me why not? 

15) What do you think might happen if children get a lot of influence in preschool? 

16) Can kids be involved when you making important decisions in your preschool? 

17) What is the most difficult challenges of working with children or with your job to 

involve influence in preschool? 

18)  If you could change anything related to this preschool or what the children are 

involved with/in, tell me please what that might be. 

19)  What do you think that the children can learn in preschool? 

 


