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Abstract 
 
Title: The absence in the presence of a genuine influence - a study of conditions of the conditional 

possibilities for children´s right to participation and influence in the pedagogical practice of early childhood 

education 

 

The purpose of this graduate work is to seek knowledge about how children’s right to participation and 

influence is interpreted and understood in a specific context and also to examine how this right can be 

conditioned and shaped by the pedagogical practice of early childhood education.  

The focus of this study has been to examine the arguments and attitudes towards the right to participation 

and influence as a pedagogical practice as it is understood in early childhood education. Additionally, I have 

been interested in studying the affordances and restrictions that early childhood educators experience when 

dealing with children´s right to participation and influence.  

The platform used for data collection is Facebook and the informants recruited were active participants in 

forums regarding democracy in preschool education. In the second phase of the study I conducted online 

focus groups with these participants. 

For the analysis of the material I have adopted a poststructuralist perspective, starting from Jaques Derridas 

philosophical texts and use of deconstruction.  

The results show the complexity in early childhood education´s democratic mission. What becomes clear is 

the importance for the teachers to adopting an open, ethical and democratic approach in order to make 

children´s right to participation and genuine influence possible in the everyday reality of early childhood 

education.  
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1 Inledning och bakgrund 
 

För mig är förskolan och förskolläraryrket i allra högsta grad politiskt. Det är ett samhälls-

uppdrag med tydliga yrkesetiska principer och i skollagen samt i andra styrdokument framgår 

med tydlighet att all verksamhet skall vila på demokratins grund.  

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på̊. […] Värdegrunden ut-
trycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. (Skolverket 2010 s.4).  

Att verka som förskollärare förstår jag således innebär att omfatta ett etiskt och demokratiskt 

förhållningssätt. Grundläggande för ett demokratiskt förhållningssätt är det kritiska tänkandet 

och ifrågasättandet av vedertagen kunskap (Bergstedt & Herbert 2011 s. 6).  

Studien som i denna uppsats presenteras och analyseras är skriven inom ramen för mitt 

examensarbete med förskoledidaktisk inriktning, vilket innebär att den fokuserar på frågor om 

undervisningens innehåll, syfte och på vilket sätt undervisning ska bedrivas. Det vill säga 

frågor gällande undervisningens vad, varför och hur (Stensmo 2002 s. 19). Det denna studie 

intresserar sig för är förskolans demokratiska uppdrag, så som det kommer till uttryck i 

förskolans dagliga pedagogiska praktik, med särskilt fokus på mänskliga rättigheter och på 

barns rätt till delaktighet och inflytande. Det verkar vara särskilt angeläget med en sådan 

studie då det i nyligen genomförda studier (se exempelvis Dolk 2013 & Ribaeus 2014) visat 

sig att begreppet demokrati i praktiken reducerats till att handla om möjligheten att inom vissa 

redan fastställda ramar göra val – exempelvis mellan olika aktiviteter som av pedagogerna 

erbjuds vid valstunder inplanerade i förskolans verksamhet – och att förskollärare ”upplever 

att mål som rör barns inflytande mest blir ord på ett papper som sedan inte levandegörs i 

praktiken” (Ribaeus 2014 s. 158). 

1.1 En förskola som vilar på demokratins grund 
Förskolan vilar på demokratins grund. […] En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på̊. […] Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 
Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 
rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer 
främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. 
Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar 
och intresse hos barnen för att de på̊ sikt aktivt ska delta i samhällslivet. (Skolverket 2010 s. 4) 



 2 

Citatet ovan är hämtat från förskolans läroplan och beskriver förskolans uppdrag och de 

grundläggande värden, den värdegrund och det etiska förhållningssätt som skall prägla 

verksamheten och förskolans pedagogiska praktik. Jag har läst dessa, läroplanens inledande 

rader, vid många tillfällen och reflekterat kring såväl förskolans demokratiska uppdrag, som 

av innebörden och betydelsen av ett etiskt förhållningssätt och hur det kommer till uttryck i 

praktiken. Jag måste erkänna att jag aldrig kunnat finna några enkla svar, vilket lämnar mig 

med en känsla av enorm ödmjukhet inför mitt kommande, ansvarsfulla och oändligt viktiga 

uppdrag som förskollärare i förskolan.  

Det är vid tidpunkten för genomförandet av denna studie drygt tre månader efter 

riksdagsvalet 2014 - året som kommit att kallas ett ”Supervalår”, då val hållits till såväl 

Europaparlamentet som till riksdag, kommun och landsting. I samtliga val har det blivit 

tydligt att sympatier och stöd för partier som gett uttryck för såväl högerextremistiska – som 

för främlingsfientliga åsikter vuxit sig allt starkare. Sverigedemokraterna, ett parti som av 

många anser vara främlingsfientligt, fick hela 13 procent av rösterna i riksdagsvalet och är nu 

Sveriges tredje största parti. Konsekvenserna av dessa framgångar, och partiets förstärkta 

vågmästarroll, kom den 3 december – då Sverigedemokraterna beslutade att fälla regeringen 

genom att rösta för oppositionens budgetförslag och att försätta landet i en djup 

parlamentarisk kris.  

Det känns i och med dessa valresultat och konsekvenserna detta medförde för det 

parlamentariska läget i Sverige, för mig högst angeläget att på allvar diskutera och reflektera 

kring mänskliga rättigheter och förskolans demokratiarbete, då även om det i första hand är 

”ett främjande arbete men fungerar också i förlängningen förebyggande mot ojämlikhet, 

kränkningar, rasism och fördomar” (Skolverket 2013 s. 10).  

1.2 Förskolans demokratiska uppdrag och barnets rättigheter 
Enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna (2014 s. 3) föds vi alla fria, med lika 

värde och med samma rättigheter. Vidare fastslås i artikel 2 att ”var och en är berättigad till 

alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag ...”. 

Respekt för de mänskliga rättigheterna är en central utgångspunkt för förskolans demokrati- 

och värdegrundsarbete och en förutsättning för en långsiktigt hållbar demokrati (Skolverket 

2013 s. 20-21). 

Förskolans demokratiska uppdrag har flera dimensioner och handlar dels om utveckla 

barns demokratiska kompetens genom ”att förbereda barn […] för ett framtida liv som aktiva 

samhällsmedborgare”, dels om att ta till vara och respektera barnets rättigheter här och nu 
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(Skolverket 2013 s. 5). Det demokratiska uppdraget är således, enligt min mening, ett 

komplext uppdrag. Ett uppdrag som kräver en enorm känslighet och ett enormt ansvar. Det är 

ett uppdrag som innebär att som förskollärare ständigt befinna sig i ett spänningsfält mellan 

att se barnet som i behov av en trygg och vägledande vuxen, och till att se barnet som 

rättighetsbärare. 

I Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter (2009 s. 4) finns fyra 

grundläggande principer, så kallade portalparagrafer, som alltid ska beaktas när det handlar 

om frågor som rör barn: 

• att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) 
• att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) 
• att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 
• att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

Dessa principer ” relaterar till varandra och tillsammans formar de en attityd till barn, man 

skulle här kunna tala om konventionens barnsyn” (Utrikesdepartementet 2006 s. 13).  

För att övervaka hur de länder som ratificerat konventionen tillgodoser och respekterar 

barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionens bestämmelser, finns i Genève en särskild 

barnrättskommitté. De stater som förbundit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter 

rapporterar regelbundet, vart femte år, till Barnrättskommittén hur dessa rättigheter i 

praktiken förverkligas. Efter kommitténs senaste granskning 2009, riktades kritik mot 

Sverige, ”bland annat för att svenska barn fortfarande har väldigt låg kunskap om sina 

rättigheter och att det finns stora brister i möjligheterna till inflytande” (Unicef 2014, Sverige 

är inte alltid bäst i klassen).  

I denna studie kommer fokus att riktas särskilt mot artikel 12, den som brukar översättas 

med barnets rätt till delaktighet och inflytande (Utrikesdepartementet 2006 s. 13). Enligt 

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd är:  

Artikel 12 ett uttryck för att barnet har rättigheter som påverkar barnets liv och inte bara rättigheter som 
utgår från barnets sårbarhet (skydd) eller beroende av en vuxen (tillhandahållande). Konventionen 
erkänner barnet som rättighetsbärare, och den nära nog universella ratificeringen av detta internationella 
instrument betonar att barnet har denna status, som uttrycks tydligt i artikel 12. (Barnrättskommittén 2009 
s. 7-8)  

Den 20 november i år, fem år efter Barnkommitténs senaste granskning, uppmärksammades 

och firades Barnkonventionens 25 år dag runt på olika sätt runt om i världen. I en artikel på 

DN debatt publicerade och presenterade Lisa Ericson, ordförande för Nätverket för 

barnkonventionen, i resultatet från en webbenkätsundersökning som gjorts på nätverkets 

initiativ. Resultatet påvisade ”att kommunerna är dåligt rustade för att förverkliga barns 
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rättigheter. Varannan kommun saknar i dag en plan för att implementera barnkonventionen” 

(Ericson 2014). Ericson förklarade att även om regeringens besked att göra barnkonventionen 

till lag mottogs med glädje – då detta var en fråga som nätverket drivit under många år – så 

har arbetet med att förverkliga barnkonventionen i praktiken bara börjat. 

1.3 Om sökandet efter svar på frågan om vad, varför och hur i 
”Den situerade världsmedborgarens läroplan” 
Den situerade världsmedborgarens läroplan […] har en pluralistisk kod, såväl när det gäller kön som 
etnicitet, vilket innebär att mångfalden av barndomar framstår, dvs. de erfarenheter barn får i livet formar 
deras erfarenhetsvärldar. 
Varje historisk epok utvecklar sina riktlinjer utifrån teorier, antaganden om barns lärande och samhällets 
intentioner med barnen. Därför blir det helt logiskt att vi i det globaliserade och mångkulturella samhället 
tar fasta på det som sker i tiden när vi nu syftar framåt mot det vi önskar och tror nästa generation 
kommer att behöva ha med sig i bagaget. Och det är detta läroplanen är ett uttryck för. (Pramling 
Samuelsson 2011 s. 16) 

Läroplanen, är en förordning, vilket innebär att ”den reglerar vad all personal i förskolan ska 

arbeta mot” (Pramling Samuelsson 2011 s 15). Enligt Skollagen (2010:800) skall all 

utbildning ”utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” (Skollagen § 5 

kapitel 1, i Lärarens handbok 2011 s. 85). 

Förskolans läroplan rymmer inte många sidor, men på dessa sidor presenteras både vad 

och varför, det vill säga förskolans uppdrag såväl, som de mål förskolan ska sträva mot 

(Pramling Samuelsson 2011).  Någon beskrivning av hur detta uppdrag ska omsättas i den 

dagliga pedagogiska praktiken, i form förslag på genomförande eller en färdig metod, finns 

dock inte att finna. Den svenska läroplanen skiljer sig på detta sätt från många andra länders, 

som ofta är mycket mer ”detaljerade i fråga om vad man ska göra med barnen i verksamheten 

och också hur barns lärande ska utvärderas” (Pramling Samuelsson 2011 s. 16). Huruvida 

detta är en fördel eller en nackdel kan jag tänka mig att det råder delade meningar kring. Jag 

har själv funnit mig att i ena stunden finna detta högst problematiskt, för att i nästa stund se 

det som enormt frigörande, då det öppnar upp för diskussion, reflektion och för möjligheter 

till dekonstruktiva samtal.  

I texter och skrifter av olika slag, såsom i förskolans läroplan, gömmer sig för givet tagna 

sanningar och i form av antaganden om till exempel barnet, om lärande, om frihet, om 

jämställdhet, om demokrati etc., och utan att vi är medvetna om det så upprätthålls och 

reproduceras via dessa texter dessa givna sanningar (Bergstedt & Herbert 2011 s. 236). Det 
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jag i läroplanens formuleringar stundtals upplever vara problematiskt, är det perspektiv på 

lärande som jag upplever att texten till viss del ger uttryck för. Ett perspektiv jag anser 

riskerar befästa och förstärka dikotomin vuxen - barn. Utifrån ett sådant perspektiv, kan det 

enligt Johannesson och Sandvik (2009 s. 26) ”vara svårt att se nödvändigheten och syftet med 

barns delaktighet och inflytande”. Jag menar att formuleringar, som att förskolan har för 

uppgift “att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket 

2010 s. 4, min kursivering), och att ”[f]örskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” 

(Skolverket 2010 s. 12), möjligen kan begränsa barns rätt till reellt inflytande.   

Klara Dolk (2013 s. 15) menar att ”[l]äroplanens värdegrund bygger på en idé om 

överföring: att vuxna ska överföra goda värden till barn som ska lära sig att agera på 

jämställda, jämlika och demokratiska sätt”, och om detta känner jag en benägenhet att hålla 

med. Ingrid Pramling Samuelsson (2008) hävdar dock det motsatta, att målen att stäva mot, i 

vad hon refererar till som den situerade världsmedborgarens läroplan, istället är nyckeln till 

demokrati. Detta då målen att sträva mot ”ställer stora krav på lärarnas eget tänkande och 

agerande” och att lärare i och med detta görs ”delaktiga i att bli läroplanskonstruktörer på 

samma sätt som att läroplanen pekar ut barns delaktighet i förskolans praktik” (Pramling 

Samuelsson 2008). Några enkla svar på frågan om hur finns alltså inte. I stället krävs det av 

lärare att tolka innebörden av läroplanstexten och sedan omsätta denna i förskolans dagliga 

praktik. Det är just denna tolkningsakt och detta omsättande av text i praktik som är fokus för 

föreliggande studie.  
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2 Studiens syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att söka kunskap om hur barns rätt till delaktighet och inflytande 

tolkas och förstås i ett specifikt sammanhang, i en grupp förskollärares utsagor i ett slutet 

internetforum. Syftet är också att i dessa förskollärares utsagor undersöka möjlighetsvillkoren 

för barns rätt till delaktighet och inflytande att bli en realitet i förskolans pedagogiska praktik.    

 

Mina frågeställningar lyder: 

• Vilka resonemang och begrepp kring barn och förskolans verksamhet används för att 

beskriva hur barns rätt till delaktighet och inflytande kan förstås inom förskolan som 

pedagogisk praktik? 

• Vilka möjligheter och/eller hinder för barns rätt till delaktighet och inflytande i 

förskolans pedagogiska praktik kommer till uttryck i dessa resonemang? 
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3 Teorianknytning 
 

Professorerna Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008 s. 401) beskriver Jaques Derrida 

(1930 – 2004) som den poststrukturalistiska ”riktningens kanske främsta företrädare”, och det 

är i dennes filosofiska texter och i ”hans idé om dekonstruktion” (Alvesson & Sköldberg 2008 

s. 394), som jag valt att ta utgångspunkt.   

Förutom mina egna läsningar av Derridas texter, har jag valt att använda mig av trovärdiga 

uttolkare av dessa som professor Hillevi Lenz Taguchi (2000, 2014) och fil.dr. Elisabeth 

Langmann (2013). Jag har även i mitt arbete med denna studie kommit att inspirerats av hur 

de båda använt sig av dekonstruktion i deras respektive forskning. De av Derridas texter jag 

valt är några han skrev mot slutet av sitt liv, i vilka han arbetar med att dekonstruera begrepp 

såsom demokrati, rätt, rättvisa och ansvar. Dessa texter finns presenterade i böckerna Marx 

spöken: skuldstaten, sorgearbetet och Den nya internationalen (2003), och Lagens kraft: 

"auktoritetens mystiska fundament" (2005).  

3.1 Ett poststrukturalistiskt perspektiv 
3.1.1 Från det universella till det partikulära  
Ett poststrukturalistiskt perspektiv ”innebär ett mycket tydligt avståndstagande från att det i 

världen – ’där ute’ – skulle kunna finnas universellt givna sanningar som sanningsenligt kan 

avtäckas, avbildas eller reproduceras” (Lenz Taguchi 2014 s. 50). Sanningarna, i form av 

stora berättelser, har i ett poststrukturalistiskt perspektiv istället ersatts av en pluralistisk syn, 

vilket erbjuder och möjliggör för multipla, och stundtals motstridiga men samtidiga sätt att 

tolka och förstå omvärlden. Istället för att söka efter eller förespråka det generella och det 

universella, betonas vikten av det lokala och kontextuella, av det individuella och partikulära 

(e.ö. Cohen, Marion & Morrisson 2011 s. 27).  

Derrida förhöll sig mycket kritisk till tron på, och till sökandet efter universella sanningar, 

vilket han kallade ”västvärldens metafysiska logocentrism” (Lenz Taguchi 2000 s. 66). Det 

vill säga till tron på verklighetens ”vara”, att vi med tillförsikt kan definiera och med 

säkerhet kan ha kunskap om hur något ”är”.  

3.1.2 Att läsa världen som en text 

Inom poststrukturalismen, som har sina rötter i konstruktivismen, är språkets roll och 

betydelse central för hur vi ser på, och hur vi uppfattar verkligheten (Bergström & Boréus 

2012 s. 28-29). Verkligheten är så att säga alltid ”impregnerad av vår förståelse av den, en 
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förståelse som är socialt konstruerad” (Herz & Johansson 2013 s. 25). Språket har inte bara 

inverkan på hur vi uppfattar och förstår verkligheten och vår omvärld, utan även för hur vi 

förstår oss själva och andra som subjekt. Cohen, Marion och Morrisson (e.ö. 2011 s. 28) 

skriver att poststrukturalister, däribland Derrida, argumenterar för betydelsen av individens, 

det vill säga subjektets, agens eller agentskap. Detta innebär så att säga att vi som individer, 

som subjekt, inte i någon essentiell eller naturalistisk mening är på det ena eller andra sättet. 

Vi blir i stället till i relation till människor i vår omgivning och i de olika sammanhang inom 

vilka vi befinner oss, ”det vill säga att vi skapar oss själva och varandra i våra förståelser av 

varandra, och genom de innebörder vi ger olika sammanhang och människor – att allt, även vi 

själva – och kroppen – är diskursiva/språkliga” (Lenz Taguchi 2014 s. 56).  

Enligt professor Bosse Bergstedt och universitetslektor Anna Herbert (2011), var Derrida 

en av de tänkare som haft betydelse, och banat väg för den pedagogiska filosofi, vilken de 

menar:  

har varit instrumentell för utvecklandet av den demokrati som vi ser i västvärlden och då huvudsakligen 
inom Europa. [Där] … kampen för jämlikhet, jämställdhet och frihet gått hand i hand med utvecklingen 
av kritiskt tänkande och ifrågasättande av ’den rådande ordningen’ vare sig det handlat om 
kunskapshegemoni, värdslig makt eller kyrklig makt. (Bergstedt & Herbert 2011 s. 6) 

Derrida ska ha hävdat att läraren alltid är ”en politisk varelse, (…), eftersom människan aldrig 

kan röra sig utanför sin diskurs” (Bergstedt & Herbert 2011 s. 238).  Om läraren tror sig 

kunna positionera sig likt en objektiv observatör, det vill säga utanför diskursen, kommer 

problem i pedagogiken att uppstå. ”Medvetenhet om diskursen är en av förutsättningarna för 

bildning” (Bergstedt & Herbert 2011 s. 238). Enligt Langmann (2013 s. 40) uppmuntrade 

Derrida ”oss att läsa världen och det sociala livet som en text”, och att för honom ”är text och 

diskurs, alltid förenat med etiskt och politiskt handlande, eftersom det ena med nödvändighet 

förutsätter det andra”. Diskurs brukar i olika sammanhang ges den ungefärliga betydelsen av 

hur vi talar om något, ”[m]en i ett poststrukturellt sammanhang avser diskurs snarare 

innebörden och betydelsen i det som sägs, det vill säga vad vi menar och hur det påverkar vårt 

handlande” (Lenz Taguchi 2014 s. 18). 

Det är just detta som ligger till fokus i föreliggande studie, det vill säga att i en grupp 

förskollärares utsagor undersöka på vilka olika sätt begreppen delaktighet och inflytande kan 

tolkas och på så sätt ges betydelse och mening, samt vad detta kan innebära och betyda i 

relation till möjlighetsvillkoren för barns inflytande i praktikens realitet.  
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3.2 Derrida och dekonstruktion 
Begreppet dekonstruktion introducerades av Derrida år 1966, under ett berömt tal som han 

gav vid John Hopkins University i USA. Ett tal som enligt fil.dr. Marcus Herz och professor 

Thomas Johansson, kom att inleda ”en ny era inom litteraturvetenskap” (Herz & Johansson 

2013 s. 92). Det Derrida genom sitt användande av dekonstruktion av centrala begrepp i det 

västerländska tänkandet, såsom demokrati och rättvisa, kom att påvisa var omöjligheten med 

en fast definition av ett givet begrepp, då det alltid bär på ett spår av något annat uteslutet. Det 

finns så att säga något frånvarande i det närvarande, och begreppets slutgiltiga mening är 

därmed således alltid kommande. Studiens titel tar fasta på just denna frånvaro och söker rikta 

ljuset mot det som är uteslutet i det närvarande, det som alltid är kommande. Enkelt uttryckt 

skulle man kunna säga att Derrida gick från att definiera till att dekonstruera begrepp 

(Langmann 2013 s. 40-42).  

Det är som ett svar på det omöjliga i att kliva utanför språket för att ge röst och därmed göra rättvisa åt 
det som utesluts och glöms bort genom närvarons metafysik (samt för att respondera på den uppmaning 
till etiskt och politiskt handlande som vilar däri), som Derrida utvecklar föreställningen om 
dekonstruktioner.  (Langmann 2013 s. 40) 

Även om jag valt att i denna studie använda mig av dekonstruktion både som teori och metod 

så var dekonstruktionen varken det ena eller det andra för Derrida.  Derrida (2005) menade att 

han förvisso kunde hålla med om att dekonstruktionen kunde användas som ett redskap, och 

att detta kunde medföra vissa metodologiska effekter, men insisterade på att använda sig av 

det engelska uttrycket ”to adress something, to adress a problem” för att beskriva 

dekonstruktion. Detta då det enligt honom inte handlade om att närma sig frågan ”tout droit”, 

rakt av och på ett direkt sätt, utan istället på ett mer indirekt sätt, eller för att använda Derridas 

eget ord, ett mer oblikt sätt (Derrida 2005 s. 130-131). Jag förstår detta som att Derrida menar 

att det handlar om att närma sig en fråga på ett mer öppet, utforskande och reflekterande sätt. 

Det är också ambitionen i denna studie att närma sig frågorna på ett öppet och reflekterande 

sätt, ”to adress something, to adress a problem” på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.  

3.2.1 Att skriva ”sous raure” – att kryssa över och göra överskridanden 
Lenz Taguchi (2000) har i sin forskning använt sig av dekonstruktiva samtal och av den 

dekonstruktiva handlingen, vilken Derrida ska ha kallat att skriva ”sous rature”. Genom att 

skriva ”sous rature” kan de förgivettagna betydelser vi ger dessa ord omprövas och sättas i 

rörelse, genom en sådan dekonstruktiv handling ” – att skriva ’sous rature’ – kan vi kanske 

konstruera nya innebörder som möjliggör ett förändrat handlande” (Lenz Taguchi 2000 s. 66). 

Det handlar således inte om att förneka eller förkasta ett begrepps mening, att skiva ”sous 
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rature” handlar istället om ”att [tillfälligt] kryssa över innebär att vrida och vända på 

begreppen och praktikerna för att ständigt pröva nya betydelser” (Lenz Taguchi 2000 s. 230). 

Det som prövas i studien är alltså nya betydelser av begreppen delaktighet och inflytande 

inom ramen för förskolans pedagogiska praktik.   

3.2.2 Radikalisering – att göra lappkast  

Derrida var tydlig med att understryka att dekonstruktionen i hans ögon, ”aldrig haft någon 

innebörd (…) annat än som en radikalisering” (Derrida 2003 s. 141). Denna radikalisering 

handlar om att synliggöra motsättningar i form av dikotomier, för att sedan genom detta 

minska avståndet i det spänningsfält som råder dem emellan. Lenz Taguchi (2000) liknar 

denna radikalisering vid att göra ett lappkast. Langmann (2013 s. 37) förklarar att ett ords 

betydelse alltid bestäms ”genom att ordet skiljer sig från andra ord i språket”. Man vet vad så 

att säga vad något är, genom vetskapen av vad det inte är (Langmann 2013 s. 37).   Enligt 

Derrida (2003 s. 141) är dekonstruktionen en radikalisering som alltid är nära knuten till vad 

han kallar différance. Det är denna möjlighet till radikalisering som ska prövas i föreliggande 

studie och i relation till frågan om barns delaktighet och inflytande.  

3.2.3 Différance – obestämbarhet, skillnad och spår av annanhet 

Derrida använde sig av begreppet différance för att beskriva den performativa kraft som han 

menade fanns i dekonstruktionen, en kraft som sätter något i rörelse, en kraft som får något att 

hända.  

[D]en differentiella kraften, om skillnaden som kraftskillnad, om kraften som différance eller différance-
kraft (la différance är en uppskjuten-åtskiljande kraft); det handlar alltid om förhållandet mellan (…) 
kraften och betydelsen; det handlar alltid om den ’performativa’ kraften; (…) och kanske framförallt om 
alla de paradoxala situationer där den största kraften och den största svagheten byts ut sinsemellan på det 
märkligaste sätt. Och detta är vad det hela går ut på. (Derrida 2005 s. 12) 

Enligt Langmann (2013) använde Derrida sig av begreppet différance för att ”peka mot detta 

uteslutna andra som både gör definitioner av och distinktioner mellan begrepp möjliga och 

omöjliga, men därmed också öppna för möjligheter till transformation och förändring” 

(Langmann 2013 s. 42). Langmann (2013 s. 42) menar att ”[ä]ven om Derrida ofta använder 

’den andre’ eller ’de andra’ för att referera till de spår av annanhet som ’hemsöker’ varje 

begrepp (…) ska den andre i första hand inte förstås som en person, utan snarare som det som 

ligger bortom eller över en gräns”. Ett begrepps definition kan därmed aldrig vara slutgiltigt 

given, då det alltid bär med sig ett spår av skillnad, av något uteslutet. Det blir så att säga 

omöjligt att en gång för alla sätta punkt, det finns alltid något mer att säga, något att tillägga, 

ett ytterligare sätt att beskriva eller att förstå. Den annanhet som hemsöker ett begrepp är 
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därmed vare sig närvarande eller frånvarande, utan ett element som spektraliserar (Derrida 

2003 s. 90).  

Jag tolkar detta element som Derrida menar spektraliserar, vara det Lenz Taguchi avser 

med sin beskrivning av dekonstruktionen som ”ett resonerandets verktyg” (Lenz Taguchi 

2000 s. 289). Hon förklarar vidare dekonstruktionen som ett etiskt förhandlande, med syfte att 

synliggöra och kommunicera kring olika sätt att tänka såväl som att förstå, något som med 

nödvändighet ”aldrig kan vara antingen eller, utan alltid innebär ett tillstånd av både och” 

(Lenz Taguchi 2014 s. 156). I föreliggande studie innebär detta alltså att strävan inte är att 

finna ett definitivt svar utan att det istället är synliggörandet av en mängd olika sätt att tänka 

och förstå, att det är olikheterna som är av värde och som är det som intresset riktas mot.  

3.2.4 Om rätt och rättvisa – dekonstruktionen är rättvisa  
Under ett seminarium på Södertörns högskola den 29 maj 2000 förklarade Derrida (2005 s. 

110) att vi kan tänka på dekonstruktionen som ”rättvisa, kanske genom rättvisans omöjlighet, 

genom händelsen”. Derrida (2005 s. 112) förklarade vidare att det alltid finns ett glapp mellan 

rätten och rättvisan och dekonstruktionen som en etisk rörelse i detta glapp; ett glapp i vilket 

beslut måste fattas, ett glapp som med nödvändighet måste förbli ett glapp, ett glapp som 

kräver att vi tar ansvar. 

Den handling som består i att grunda, inviga, rättfärdiga rätten, att befästa lagen, att innebära ett krafttag, 
ett performativt våld som därmed är tolkande och som i sig varken är rättvist eller orättvist, och som 
ingen rättvisa, ingen förut existerande grund per definition skulle kunna vare sig garantera, motsäga eller 
ogiltigförklara. Ingen legitimerande diskurs varken kan eller bör uppfylla rollen av metaspråk i 
förhållande till det instiftande språkets performativitet eller tillses dominerande tolkning. Det är här 
diskursen möter sin gräns: i sig själv, inom sin egen performativa makt. (Derrida 2005 s. 20-21) 

Derrida talade om rätten som en auktoriserad kraft, en kraft man tillämpar ”appliquer la loi” 

Derrida menade att tillämpande av denna kraft, även då det är berättigat ”kan bedömas som 

orättvist eller omöjligt att berättiga” (Derrida 2005 s. 10). Detta innebär att det är nödvändigt 

att dekonstruktion ”alltid eller nästan alltid används tillsammans med uttalade reservationer 

eller förbehåll” (Derrida 2005 s. 12). Vidare menade Derrida (2005 s. 29) att vi måste vara 

medvetna om ”att denna rättvisa alltid riktar sig till singulariteter, till den andres singularitet, 

trots eller tack vare dess anspråk på universalitet”, vilket medför att vi i vår strävan efter 

rättvisan kommer stöta på ett flertal dilemman, att vi kommer “möta mer än en apori som vi 

inte kommer att kunna passera” (Derrida 2005 s. 24).  

För mig har det varit av vikt att göra en kraftansträngning för att hålla mig medveten om 

min egen hållning, och för att försöka förhålla mig så rättvis som möjligt då jag närmat mig 

och tolkat min empiri. Att så långt som möjligt försöka undvika att formulera någon form av 
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metaspråk och därmed ge sken av att i min analys och i mitt resultat erbjuda någon form av 

sanning. Derrida var tydlig med att dekonstruktionen med nödvändighet måste användas 

tillsammans med förbehåll och reservationer, och då jag i allra högsta grad är en betydande 

del av min egen studie, har jag försökt att göra rättvisa genom en dekonstruktionens rörelse, 

så etisk och ansvarfull som möjligt.  

3.3 Dekonstruktionen som verktyg i denna studie 
Det är (…) önskvärt att forskning av dekonstruktiv typ kulminerar i problematiken om lag, rätt och 
rättvisa. Det vore till och med dess mest egentliga plats, om någon sådan nu skulle existera. En 
dekonstruktiv frågeställning som börjar (…) med att destabilisera, komplicera eller lyfta fram det 
paradoxala i värden som (…) subjektet och därmed det ansvarande subjektet, det rättsliga och det 
moraliska subjektet, (…) och allt som följer därpå, en dekonstruktiv frågeställning är fullt och fast en 
frågeställning om rätten och rättvisan. (Derrida 2005 s. 13) 

I denna studie förstås dekonstruktion som en praktik och en process som handlar om att packa 

upp, problematisera och reflektera kring betydelsen vi ger de konkreta meningsbärande ord, 

vars innebörd vi på grund av våra föreställningar och förgivettaganden, förstår olika. Det är 

utifrån denna förståelse som jag kommer att använda mig av dekonstruktion som ett verktyg i 

min undersökning. 

Orden är mer konkreta än livet. 
Det var ordens konkretion som var min motståndare i livet, 
inte som jag tidigare trott deras abstraktion. 
Det var inte det att orden säger för lite utan att de säger för mycket. (…) 
Det är det konkreta vi förstår olika. 
Det abstrakta förstår vi antingen på ungefär samma sätt eller inte alls.  
(Theodor Kallifatides 2001, citerad i Lenz Taguchi 2014 s. 77)  

Lenz Taguchi (2014 s. 79) förklarar att Kallifatides ord ”ger uttryck för en av våra mest för 

givet tagna föreställningar om språket; att vi generellt förstår teoretiska begrepp som 

abstrakta, medan vardagens ord och uttryck förstås som konkreta”. Citatet anser jag också 

kunna sammanfatta denna studies målsättning att söka kunskap om på vilka olika sätt barns 

rätt till inflytande kan tolkas och förstås, samt undersöka möjlighetsvillkoren för barns rätt till 

inflytande i förskolans pedagogiska praktik.    
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4 Tidigare forskning 
4.1 Ett villkorat inflytande 
I sin avhandling Demokratiuppdrag i förskolan presenterar Katarina Ribaeus (2014) den 

studie, i vilken hon undersökt hur förskolans demokratiuppdrag omsätts och kommer till 

uttryck i den dagliga pedagogiska praktiken.  På den förskola som av Ribaeus (2014 s. 58, 73) 

valt att genomföra sin studie pågick ett projektarbete utifrån temat barns rättigheter, med 

särskilt fokus på barns rätt till inflytande vilket förskollärarna uttrycker att de vill koppla 

samman med likabehandlingsarbetet. Ribaeus (2014 s. 88-99, 158) beskriver att trots 

förskollärarnas intentioner att implementera konventionen om barnets rättigheter förblev 

målsättningen ett mål som så att säga stannade på pappret. De vuxnas förhållningssätt lyfts 

särskilt fram av Ribaeus (2014) när det gäller möjligheter och hinder för barns rätt till 

inflytande att bli en realitet i den pedagogiska praktiken, och även förskollärarna själva 

upplever det egna förhållningsättet vara det största hindret för möjligheterna till barns 

inflytande (Ribaeus 2014 s. 130).  

Resultaten av undersökningen visar att förskollärarna tenderar att fokusera på hindren, 

snarare än möjligheterna, för barns rätt till inflytande och att det finns ett tydligt spänningsfält 

mellan barns rätt och barns behov (Ribaeus 2014 s. 154).  Ribaeus analys visar på att 

inflytande är något barn kan få, det är något som barnen ges av de vuxna. Det är således något 

som barnen kan ha, men därmed också något som av de vuxna kan begränsas – det vill säga 

ett inflytande som villkoras (Ribaeus 2014 s. 102, 152).  Ribaeus (2014 s. 153) påtalar att 

detta således innebär att barnens medborgerliga rättigheter begränsas. Ribaeus (2014 s. 135) 

slutsats är att förskolans arbete med demokrati och med barns rättigheter är ett komplext 

sådant och trots att förskollärarna ser demokratiuppdraget som av stor vikt finns stora 

svårigheter med att implementera detta i praktiken.  

4.2 Inte ”antingen eller” utan ”både och” 
Klara Dolk beskriver i sin avhandling Bångstyriga barn. Makt normer och delaktighet i 

förskolan (2013) den studie som bygger på ett utvecklingsarbete kring en förskoleavdelnings 

arbete kring värdegrunden. Dolk (2013) har undersökt hur maktrelationen mellan barn och 

vuxna kommer till uttryck och förhandlas inom förskolans värdegrundsarbete, samt vilka 

möjligheter det finns för ”delaktighet, motstånd och nyskapande” (Dolk 2013 s. 14). I studien 

intresserar sig Dolk även för vilka konsekvenser de föreställningar om barn och vuxna som 
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läroplanen för förskolan ger uttryck för kan få den pedagogiska praktiken och för barns 

möjligheter till delaktighet.  

Även Dolk (2013 s. 164-165) menar att barns rätt till delaktighet och inflytande i 

förskolans pedagogiska praktik i mångt och mycket är starkt villkorad. Dolk förklarar att 

skälen till detta dels bottnar i en rädsla och en oro hos de vuxna att genom att synliggöra 

skillnader människor emellan, därmed förstärka stereotyper och på så sätt skapa eller befästa 

en känsla av ”vi” och ”dom” (2013 s. 135).  Dels ger pedagogerna, enligt Dolk, uttryck för en 

rädsla över vad som skulle kunna hända om barnen gavs större möjligheter till delaktighet och 

inflytande, en rädsla för att detta skulle kunna bidra till att skapa ”kaos och bortskämda barn” 

(Dolk 2013 s. 175).  

En av förklaringarna till barns bristande möjligheter till delaktighet och inflytande inom 

förskolans pedagogiska praktik finner Dolk (2013) i de föreställningar i form av dominerande 

diskurser som bland annat framkommer i förskolans läroplan. Dolk anser att bygger 

förskolans läroplan på en idé om överföring som bidrar till föreställningen om att barn och 

vuxna skulle befinna sig i olika världar och att barn är i behov av att skyddas från de vuxnas 

(Dolk 2013 s. 141-145). Dolk menar att förskolans pedagogiska arbete nödvändigtvis inte 

behöver ”handla om ’antingen eller’, utan snarare om att undersöka olika förståelser av 

begreppen – vad betyder delaktighet och vad betyder skydd och omsorg? – såväl som 

relationen dem emellan” Dolk 2013 s. 145).  

4.3 Om delaktighet och inflytande som etisk praxis 
Pedagogikforskarna Nina Johannesson och Ninni Sandvik (2009) menar att våra förgivet 

tagna föreställningar, om vad, och hur ett barn, eller en vuxen är, kan förstås som gemensamt 

konstruerade sanningar, och ”en form av sluten enighet eller diskurs som inte blir föremål för 

kritisk diskussion” (Johannesson & Sandvik 2009 s. 14). Johannesson och Sandvik (2009 s. 

15) förklarar att de föreställningar vi har om barn ofta står i relation till våra föreställningar 

om vad det innebär att vara vuxen och att barn i och med detta sätts i en underordnad position 

i relation till den vuxne.  

Utifrån sina erfarenheter från det tvååriga projektet ”Arenaer for utforskning”, beskriver 

Johannesson och Sandvik (2009 s. 30) att det i förskolan ofta råder en uppfattning om att 

barns rätt till delaktighet och inflytande har med rätten att vara med och fatta beslut. Det vill 

säga något som knyts samman med rätten att göra olika slags val och argumenterar för att det 

istället bör vara. Johannesson och Sandvik (2009) argumenterar ”för att delaktighet och 

inflytande är ”en etisk praxis där det handlar om mer än val och majoritetsbeslut” 
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(Johannesson & Sandvik 2009 s. 29). Vidare menar de att om det ska vara möjligt för barn att 

”få den delaktighet och det inflytande i förskolan de har rätt till”, krävs det vuxna som ser 

dem som personer som ”kan och vill något” (2009 s. 49) För att krävs ges reell möjlighet att 

påverka och att det därmed inte räcker med att de på ett eller annat sätt enbart är närvarande 

(Johannesson & Sandvik 2009 s. 31).  

En viktig diskussion som förts inom ramen för projektet som presenteras i boken Små 

barns delaktighet och inflytande – några perspektiv (2009), har varit den gällande en individs 

vilja eller rätt i motsättning till, det vill säga på bekostnad av gemenskapens eller gruppens. 

Även denna föreställning kopplar Johannesson och Sandvik samman med den ovan beskrivna, 

den om delaktighet och inflytande som rätten till medbestämmande (Johannesson & Sandvik 

2009 s. 30-31).   Johannesson och Sandvik (2009 s. 31) menar att rätten till delaktighet och 

inflytande handlar om något mer än så. De menar att det handlar om att vara rätt att få vara en 

del av en gemenskap, om rätt inkluderas, att bli lyssnad till, att bli hörd och att respekteras 

samtidigt som det handlar om att inkludera, att lyssna, att höra och att respektera andra. Detta 

innebär att en individs rätt till delaktighet och inflytande kan stå i motsättning till någon 

annans rätt, och att den enes rätt bara sträcker sig så långt som till den andres (Johannesson & 

Sandvik 2009 s. 31).   
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5 Metod och material 
5.1 Metod 
Inom ramen för denna studie har jag samlat in min empiri genom att använda mig av både 

fokusgruppsdiskussion och av deltagande observation, alltså en kombination av olika 

kvalitativa metoder, något som professor Göran Ahrne och docent Peter Svensson (2011 s. 

11) anser med fördel kan göras inom samhällsvetenskaplig forskning. I likhet med Ahrne och 

Svensson (2011), föreslår professor Mats Alvesson och professor Kaj Sköldberg (2008 s. 454) 

en kombination av metoder. De menar att man bör undvika att enbart använda sig av 

intervjuer, och rekommenderar istället att dessa kompletteras med en deltagande observation 

(Alvesson & Sköldberg 2008 s. 454). Även professor Synneve Dahlin-Ivanoff (2011 s. 72) 

och docent Victoria Wibeck (2010 s. 70) ser möjligheter med att kombinera fokusgrupper 

med deltagande observation. Wibeck (2010 s. 70) menar att deltagande observation som 

komplement kan ge ”en koncentrerad insikt om hur gruppmedlemmarna tänker kring ett visst 

ämne”.  

I likhet med poststrukturalismen delar fokusgruppsmetoden vissa antaganden med 

konstruktivismen (Dahlin-Ivanoff 2011 s. 72). Ett av dessa antaganden är att metoden kan 

skapa och bidra till medvetenhet, nya perspektiv och ett lärande för såväl forskare som 

deltagare (Dahlin-Ivanoff 2011 s. 74). Eftersom det grundläggande antagandet för denna 

studie är att kunskap, såväl som vår uppfattning och förståelse för vår omvärld konstrueras 

genom språkligt och mänskligt samspel, föll det sig naturligt att använda mig av fokusgrupper 

som metod för insamlandet av mitt empiriska material.  

5.1.1 Tillträde till fältet   

Jag har valt att genomföra en netnografisk studie, det vill säga en etnografisk studie på 

Internet. Netnografin är en metod med hjälp av vilken det är möjligt att på etnografisk väg 

undersöka nätgemenskaper på sociala medier med någon form av gemensamt tema eller 

intresse (Berg 2011 s. 119). Min undersökning inleddes således med vad jag väljer att kalla en 

netnografisk fältstudie. Syftet med denna var att genom deltagande observation, i två olika 

befintliga Facebook-grupper där jag själv sedan tidigare är medlem, söka finna personer att 

vid ett senare tillfälle bjuda in till att delta i de tilltänkta fokusgrupper jag börjat planera för. 

Inom dessa grupper råder enligt min mening vad som skulle kunna kallas en delarkultur, och 

jag skulle vilja beskriva dessa grupper som forum, fyllandes en funktion av kollegialt 

nätverkande. Kunskaper och erfarenheter delas ständigt medlemmarna emellan, genom 



 17 

diskussioner och gemensamma reflektioner kring olika aspekter och fenomen kopplade till 

förskolans pedagogiska praktik.  

5.1.2 Fokusgruppsmetoden 
Victoria Wibeck (2010 s. 7) beskriver fokusgrupper som ”en form av fokuserade 

gruppintervjuer där en mindre grupp människor möts för att på en forskares uppmaning 

diskutera ett givet ämne med varandra”, vilka ”kan användas för att försöka säga någonting 

om de implicita antaganden, eller de underliggande värderingar och premisser som 

argumentationen utgår från” (Wibeck 2010 s. 147). Fokusgruppsmetoden är explorativ och 

användbar för att utforska hur människor tänker och talar om ett visst fenomen och metoden 

möjliggör för synliggörandet av olika perspektiv och sätt att tänka kring detta (Dahlin-Ivanoff 

2011 s. 71). Att sträva efter generaliserbara slutsatser är varken syftet eller något 

eftersträvansvärt varken vid fokusgruppsstudier i allmänhet (Wibeck 2010 s. 147), och i 

synnerhet inte heller i denna studie, då utgångspunkten är tagen från ett poststrukturalistiskt 

perspektiv.  

Wibeck (2010 s. 41) betonar vikten av noggrannhet vid planering och genomförande när 

fokusgrupper används som forskningsmetod. Även Dahlin-Ivanoff (2011 s. 74) menar att 

”[e]n grundläggande förutsättning för en väl genomförd fokusgruppsstudie är en noggrann 

planering väl grundad i forsknings- eller uppsatsprojektets syfte”. Även om det givetvis är så 

att en förutsättning för en fokusgruppsstudie är själva sessionen och diskussionen som då äger 

rum, sker det huvudsakliga arbetet före och efter denna (Wibeck 2010 s. 55).  Enligt Wibeck 

(2010 s. 56) är ”[d]et allra första den som planerar att använda sig av fokusgrupper bör ha 

klart för sig själv är vilken övergripande forskningsfråga, eller åtminstone vilket 

forskningsintresse, han eller hon har”. Det är forskningsfrågan som är avgörande för såväl 

huruvida frågorna bör vara av mer eller mindre strukturerad form, för vilken 

gruppsammansättning som är bäst lämpad och därmed även för rekryteringen av deltagare, 

samt för hur det insamlade materialet slutligen skall bearbetas och analyseras.  

5.1.3 Att formulera en diskussionsfråga 
Mina första försök att formulera en diskussionsfråga inför de tilltänkta fokusgrupperna visade 

sig vara en såväl utmanande som komplex uppgift. Det var formulerandet av syfte och 

frågeställningar som en öppen, undersökningsbar och icke normativ fråga som jag till en 

början fann svårigheter med. Det blev uppenbart att vissa frågeställningar, förutom att vara 

alltför normativa, helt enkelt inte var lämpliga för en studie med utgångspunkt från ett 

poststrukturalistiskt perspektiv.  
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Det blev av denna anledning nödvändigt för mig att fatta ett beslut gällande huruvida jag 

behövde ta utgångspunkt från ett annat perspektiv, eller om jag behövde göra ett försök att 

omformulera mitt syfte för att den studie jag avsåg att genomföra skulle bli möjlig. Jag valde 

det senare, och började därmed om från början och återgick till att läsa in mig på den litteratur 

jag valt. Jag kom då att i Ribaeus (2014) avhandling finna ett inspirerande förslag till framtida 

forskning, vilket jag omformulerade och som sedan kom att bli denna studies syfte, att söka 

kunskap om hur barns rätt till delaktighet och inflytande tolkas och förstås i ett specifikt 

sammanhang, samt att undersöka möjlighetsvillkoren för barns rätt till delaktighet och 

inflytande i förskolans pedagogiska praktik.    

5.1.4 Pilotstudie 

När jag till sist formulerat studiens syfte och frågeställningar och sammanfattat dessa i en 

konkret diskussionsfråga valde jag att testa denna genom att be några av mina kurskamrater 

att ingå i en förberedande pilotgrupp. Syftet med denna pilotstudie var att få ta del av andras 

synpunkter, gällande exempelvis studiens upplägg och frågeställningar, vilket kan förbättra en 

undersöknings kvalitet (Wibeck 2010 s. 142). Genom denna pilotstudie kunde jag förutom att 

testa mina frågeställningar och min egen roll som moderator och ledare av en 

fokusgruppsdiskussion, utvärdera dessa tack vare mina kurskamraters synpunkter och 

konstruktiva kritik. Det gav mig även tillfälle att testa det stimulusmaterial jag tänkt använda 

mig av.  

5.1.5 Stimulusmaterial 

Ett stimulusmaterial (Duvarci Engman 2014, ”Demokrati i förskolan ett komplext uppdrag”, 

se även bilaga 2) är ett material som används för att skapa förutsättningar för en givande 

diskussion. Ett material som är tänkt att väcka tankar och frågor, snarare än att tillhandahålla 

fakta och givna argument. Materialet bör ges eller skickas ut till deltagarna i god tid, det vill 

säga en tid innan fokusgruppsessionen. Ett skäl till att stimulusmaterialet i förväg bör komma 

deltagarna tillhanda, är att det ger dem tid att ta till sig materialet och fundera kring detta 

(Wibeck 2010 s. 78-79). Jag skickade därför ut detta stimulusmaterial till deltagarna dagen 

innan den planerade fokusgruppsdiskussionen skulle äga rum.  

5.1.6 Rekrytering och urval 
Då man sätter samman fokusgrupper är det några faktorer man enligt Wibeck (2010) bör 

känna till, tänka på och reflektera kring. Dessa faktorer kan med fördel delas in i tre olika 

kategorier där intrapersonella faktorer utgör den första kategorin, i vilken demografiska 

variabler såsom kön, ålder och utbildning hör hemma. Den andra kategorin interpersonella 
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faktorer, rör fenomen som gruppkohesion, gruppkompatibilitet, social makt och icke-verbal 

kommunikation. Faktorer som har potentiell påverkan på interaktionen deltagarna emellan. 

Till den sista kategorin hör olika miljöfaktorer, vilket främst har att göra med den fysiska 

omgivning i vilken fokusgruppsdiskussionen äger rum (Wibeck 2010 s. 29-34).  

Då min fokusgruppsstudie skulle äga rum online, var den fysiska miljön till stor del 

omöjlig för mig att påverka. Jag valde dock tidpunkten för fokusgruppssessionen med 

omsorg. Jag ansåg att en vardagkväll var att föredra, dock inte för tidigt med tanke på arbets- 

och eventuella restider, men inte heller för sent, då risken för trötthet ökar vilket skulle kunna 

ha en negativ påverkan på interaktionen i fokusgruppsdiskussionen. Dahlin-Ivanoff (2011 s. 

79) menar att en ”fokusgruppdiskussion bör pågå högst en till två timmar”. Då mina 

kurskamrater efter den pilotstudie de medverkat i, upplevt att en timme inte var tillräckligt, 

beslutade jag mig för att kommande fokusgruppsdiskussioner skulle vara två timmar långa.  

Wibeck (2010 s. 65) menar att det finns fördelar med att använda sig av existerande 

grupper då det underlättar själva rekryteringen och att det faktum att deltagarna är kända för 

varandra sedan tidigare bidrar till att kommunikationen, interaktionen och diskussionen blir 

lättare att falla in i. Att söka deltagare till fokusgrupper i redan existerande Facebook-grupper, 

med hjälp av en netnografisk fältstudie, fann jag fördelaktigt även av andra skäl. Dels 

behövde mitt urval inte begränsas av miljömässiga faktorer och aspekter, såsom geografiska 

avstånd mellan mig och övriga deltagare, avstånd som möjligen skulle medfört alltför stora 

hinder av tidsmässig karaktär. Dels blev det möjligt att personer som redan har för vana att 

delta i nätbaserade gruppdiskussioner och som i dessa trådar, enligt min mening, visat intresse 

och engagemang för att diskutera frågor som på ett eller annat sätt handlat om demokrati och 

förskolans demokratiuppdrag.  

Genom att skriva in ordet demokrati i den sökfunktion som finns tillgänglig på Facebook, 

kunde jag med lätthet finna trådar där diskussioner kring förskolans demokratiarbete eller 

demokratiuppdrag antingen pågick, eller tidigare pågått. Efter att jag läst igenom samtliga av 

dessa trådar med koppling till förskolans demokratiuppdrag som publicerats under de senaste 

två åren, gjorde jag vad Wibeck (2010 s. 66) kallar ett strategiskt urval av de medlemmar som 

varit särskilt aktiva i trådar och diskussioner kring förskolans demokratiarbete eller 

demokratiuppdrag. 

Wibeck (2010 s. 67) föreslår ”att aldrig bjuda in bara minimiantalet deltagare till gruppen, 

utan under planeringen alltid lägga till minst en person utöver detta antal”. Då min 

förhoppning var att kunna genomföra en till två fokusgruppsdiskussioner, med fyra till sex 

deltagare i varje, vilket är det antal som beskrivs vara mest lämpligt (Dahlin-Ivanoff 2002, 
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Dahlin-Ivanoff & Hultberg 2006 enligt Dahlin-Ivanoff 2011 s. 79, Wibeck 2010 s. 61). Jag 

valde därför, att i ett privat meddelande skickade ut en inbjudan till deltagande i studien, 

bjuda in totalt 18 personer. Av dessa 18 personer var det slutligen fyra förskollärare som kom 

att medverka i föreliggande studie, och till dessa skickades ett informations- och 

samtyckesbrev ut (se bilaga 1). I detta brev ombads informanterna att snarast möjligt 

skriftligen ge sitt medgivande och informerade samtycke till att medverka i studien, samt 

lämna uppgifter gällande deras ålder, befattning och under hur lång tid de varit verksamma 

inom förskolan.  

Uppgifterna som förskollärarna, vilka här av mig getts fingerade namn, gav redovisas i 

tabellen nedan: 
 

 

5.2 Material 
Även om de data, i form av empiriskt material, som traditionella fokusgrupper genererar 

tenderar att vara mycket omfattande och därmed svåra att överblicka (Dahlin-Ivanoff 2011 s. 

81), så menar fil.dr. Martin Berg (2011 s. 127-128) att netnografiska studier, till skillnad mot 

traditionell etnografi, tillhandahåller en så pass omfattande mängd, att det krävs 

avgränsningar i form av empirisk (re)konstruktion. Det handlar om att göra ett medvetet urval 

som bör vara genomtänkt och relevant för att besvara studiens frågeställningar (Alvesson & 

Sköldberg 2008 s. 449-450). Viktigt är dock materialet ses och förstås i sin helhet och i sitt 

sammanhang, innan helheten sedan bryts ner i mindre teman eller kategorier som sedan tolkas 

(Dahlin-Ivanoff 2011 s. 81). Dahlin-Ivanoff (2011 s. 81) menar att ”[n]yckeln till framgång i 

analysen är att låta studiens syfte styra processen”. Vad som slutligen presenteras i en studies 

resultat och analyskapitel är således ett begränsat och selektivt urval, och det som forskaren 

kommer att uttala sig om blir därmed alltid ”föremål för en representationens politik” 

(Alvesson & Sköldberg 2008 s. 455).   

Då det är den gemensamt och kollektivt konstruerade kunskap kring, eller förståelse kring 

ett eller flera fenomen som är av intresse för studier som använder sig av fokusgrupper som 

metod, har ”citat från en enda deltagare i gruppen inte samma värde som citat som beskriver 

diskussionen och den kollektiva förståelse denna representerar” (Dahlin-Ivanoff 2011 s. 80).  

Fingerat namn: Ålder: Tid verksam inom förskolan: 

Alice 48 år 12 år 

Maria 44 år 19 år 

Silvia 61 år 41 år 

Kathrin 41 år Barnskötare sedan 1992, förskollärare sedan 2012 
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Det empiriska material som kommer att presenteras i nästa kapitel är därför längre utdrag, 

uppdelade i tre olika teman, från den diskussion och den av deltagarna gemensamt 

konstruerade text som av dem producerades under fokusgruppsdiskussionen; en text vilken 

jag sedan gjorde dekonstruktiva läsningar av.  

5.3 Forskningsstil och dekonstruktiv hållning 
Man skulle kunna säga att min egen roll i denna studie rört sig mellan två ytterligheter. Då 

fokusgruppmetoden flyttar makten från forskaren till deltagarna (Dahlin-Ivanoff 2011 s. 73-

74), innehar den dekonstruktiva hållningen i allra högsta grad ett stort mått av auktoritet. Min 

roll under fokusgruppssessionen skulle kanske bäst beskrivas som den som en deltagande 

observatör. Målsättningen för fokusgruppsdiskussioner av det ostrukturerade slag som 

användes i denna studie, är att diskussionen ska flyta fritt bland deltagarna och att moderatorn 

eller samtalsledaren ska förhålla sig så passivt som möjligt (Wibeck 2010 s. 82-83, Dahlin-

Ivanoff 2011 s. 78-80).   

Även om en av fördelarna med att använda sig av fokusgrupper är att denna metod minskar 

den forskandes styrande roll (Wibeck 2010 s. 53) – och även om problematiserandet eller 

ställandet av frågor är en förutsättning för att bedriva forskning och genomförandet av studier 

– innebär själva frågeställandet i sig en handling av auktoritet och en form av maktutövande.  

Derrida liknar frågeställandet och problematiseringen vid ”en sköld, en rustning, ett 

skyddsvärn lika mycket som en uppgift för den kommande undersökningen” (Derrida 2003 s. 

235). Denna auktoritet blir än mer av vikt att synliggöra och att ta ansvar för det arbetet som 

följer efter att fokusdiskussionen avslutats, då den analyserande och tolkande fasen av studien 

inleds. Det är därför av stor vikt att i egenskap av forskare och författare av den text som i 

studien presenteras inte bara förhålla sig självreflexiv, utan att låta multipla röster, perspektiv 

och aspekter framträda (Alvesson & Sköldberg 2008 s. 453-456). Jag har av denna anledning 

valt att presentera längre avsnitt ur den konversation som kommit att utgöra mitt empiriska 

material. Jag har valt ut de avsnitt som jag anser vara innehållande multipla röster och 

perspektiv, och jag har försökt att tydligt i texten påvisa vad som är mina egna tolkningar av 

empirin. De längre avsnitten av fokusgruppsdeltagarnas konversation gör det möjligt att göra 

ytterligare tolkningar vilka jag är övertygad om skulle finna ytterligare sätt att tolka, tänka 

och förstå.  
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5.4 Analysförfarande – dekonstruktiva läsningar 
Jag har inspirerats av hur Elisabeth Langmann (2013) använt sig av Derrida och utav 

dekonstruktiva läsningar, samt av det Hillevi Lenz Taghuci (2000) kallar dekonstruktiva 

samtal när jag tolkat min empiri. Jag gjorde inledningsvis en första läsning, vilken Langmann 

(2013 s. 44) kallar en rekonstruktion av en text. I denna läsning uppmärksammade jag 

begreppet inflytande och andra ofta förekommande begrepp av relevans, samt olika argument 

och innebörder av dessa som kom till uttryck i diskussionen. Därefter inledde jag en tolkande 

fas genom att söka efter ”det Derrida kallar för dess [begreppens] blinda fläckar eller aporier 

(paradoxer, dilemman, motsättningar och så vidare)” (Langmann 2013 s. 44). Min empiri är 

uppdelad i tre olika avsnitt vilka jag valt att kalla Det frånvarnade i det reella inflytandets 

närvaro, ”Appliquer la loi” och en etisk rörelse mellan det universella och det partikulära 

och Den performativa kraften av ”différance” – kraften som sätter betydelser i rörelse, en 

kraft som får något att hända. 

5.5 Forskningsetiska principer och ställningstaganden 
Vid netnografisk forskning kräver i likhet med all annan forskning ett hänsynstagande till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som ”har till syfte att ge normer för 

förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt 

en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet”, vilket 

konkretiserats i fyra allmänna huvudkrav - informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 6).   

Inför genomförandet av denna studie blev det för mig viktigt att beakta frågor, samt att ta 

ställning till hur jag på bästa sätt kunde skydda de medverkande deltagarnas identitet. Jag 

beslutade att inte använda mig av den redan existerande Facebook-gruppen, annat än för att 

söka efter personer jag önskade bjuda in att medverka i min studie. Jag skapade en sluten, 

hemlig, Facebook-grupp inom vilken fokusgruppsdiskussionen ägde rum. En grupp som inte 

var synlig eller sökbar för någon utom gruppens medlemmar och som sedan kom att stängas 

ner och upphöra efter det att studien slutförts. Inte heller de inlägg som gjorts i denna 

nätbaserade fokusgrupp är, eller har tidigare varit synliga eller sökbara för utomstående.  

Då jag gjort mitt urval av personer jag önskade skulle medverka i två befintliga Facebook-

grupper fanns möjlighet eller risk att deltagarna på ett eller annat sätt vara kända för varandra 

sedan tidigare och det blev därför inte möjligt att utlova fullständig anonymitet. Dock kan 

kravet gällande konfidentialitet uppnås, då deltagarna genom att deltagarna, förutom att ge sitt 

skriftliga medgivande till deltagande i studien, samtidigt gav ett informerat samtycke om att 
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inte sprida eller lämna ut information och uppgifter om övriga deltagare eller om det som 

diskuterats inom fokusgruppen. Jag kontaktade dessa personer personligen genom privata 

meddelanden via den chat som finns att tillgå på Facebook och gav samtliga deltagare 

möjligheten att även komma i kontakt med mig via telefon eller mejl, om så önskades.  

Med hänsyn tagen till informationskravet skickade jag ut ett informations- och 

samtyckesbrev (se bilaga 1) till deltagarna så snart de tackat ja till att medverka, där jag 

informerade om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), om undersökningens 

upplägg samt att deras medverkan var frivillig och möjlig att när som helst avbryta.   Jag 

informerade även om hur det insamlade empiriska material skulle komma att nyttjas och att 

allt textmaterial som inom fokusgruppen producerats efter avslutad studie skulle komma att 

raderas och förstöras, samt att personuppgifter samt andra uppgifter som skulle möjliggöra 

identifiering av deltagarna skulle anonymiseras genom att ges fingerade namn, behandlas 

konfidentiellt och under tystnadsplikt, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och 

Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer (Vetenskapsrådet 2002).  
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6 Analys och resultatredovisning 
 

I det första avsnittet som utgör den inledande delen av fokusgruppsdiskussionen, packas så att 

säga begreppet inflytande upp och genom att göra vad Lenz Taguchi (2000) kallar att skriva 

”sous rature” vilket innebär att tillfälligt kryssa över för att göra överskridanden för att på så 

sätt söka efter och pröva nya betydelser och innebörder av begreppet. I det andra och tredje 

avsnittet använder jag mig av det Derrida kallar radikalisering och försöker därmed att finna 

dikotomier och motsättningar i texten, för att sedan reflektera kring dessa.  

6.1 Det frånvarande i det reella inflytandets närvaro 
Therése: Hur tänker ni att förskolan kan organiseras så att barns inflytande inte blir villkorat utan 

reellt, det vill säga inte reduceras och begränsas till att handla om rätten att bestämma och 
göra val inom, av vuxna, på förhand satta och fastställda ramar – ett av vuxna villkorat 
inflytande? 

Silvia: Att våga uttrycka sina tankar är en del av att ha inflytande. Det kräver lyssnande 
omgivning. 

 (…) 
Alice: Demokrati handlar om att får vara en del av någonting och att det jag som enskild individ 

säger betyder någonting. 
 (…) 
Silvia: Sedan vi har formulerat ett demokratiskt förhållningssätt. Som ett mål, har pedagogerna att 

ändra sitt sätt att uttrycka sig. Att t.ex. fråga vid blöjbyte om hen behöver hjälp med 
blöjbyte i stället för att säga att säga: Kom nu och byt blöja! Håller med Alice att demokrati 
handlar om att bli lyssnad på och vara del av något. 

Kathrin: Spännande. 
 Jag gör många sådana saker också. Vill du ha en ny blöja? Ska jag hjälpa dig? osv... 
 (…) 
Maria: Men kan man säga "vill man ha en ny blöja?", om de MÅSTE ha en ny blöja? 
Alice: Det ingår väl i ett demokratiskt förhållningssätt att förhandla? Eller? 
 Fast inte när man måste byta blöja. 
  (…) 
Maria: Har gjort det med vantar, och satt på dem senare på kalla händer... Men en sårig rumpa vill 

jag inte riskera för demokrati... 
Silvia: Blöjbyte är intimt och det är viktigt att det sker respektfullt. Inte av vem som helst kanske, 

om det går att lösa… Självklart ska vi övertala till blöjbyte vid behov! 
Maria: Fast att vara öppen för diskussion ska man alltid vara... Att alltid förklara alla regler... Det 

gör vi konstant... Att de [reglerna] ska vara meningsfulla och inte bara vuxna som 
bestämmer över barnen. 

 (…) 
Kathrin: Fast det finns de vuxna som bestämmer genom barnen anser jag. De får liksom barnen att 

tycka som de själva. Blir mörkrädd när jag tänker på det. 
Maria: Ja för respekt med blöjbyte... Men är respekt samma sak som demokrati?? 
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Kathrin: Respekt ingår i alla fall i demokrati 
Maria: Antar det är mycket respekt bland folk i ett kommunistiskt samhälle också. 
 (…) 
Kathrin: Vi ska ju verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. 
Maria: Kathrin, [jag] gillar inte när man manipulerar barnen... Det är inte respektfullt... Jag tar 

mycket hellre upp en jobbig diskussion.  
 (…) 
Kathrin: Men dessa vuxna finns på förskolorna runt om i Sverige, Maria. Hemskt!!! 
 (…) 
Silvia: Visst förekommer manipulation från oss vuxna. Särskilt om vi inte är överens i 

arbetslaget... 
 (…) 

I detta avsnitt kryssas begreppet inflytande över såsom att ges möjlighet att ge uttryck för sina 

tankar och åsikter, genom en fördjupad diskussion kring vad barnets rätt till inflytande 

innebär i relation till barnets behov av omsorg och kring vad det innebär, att som vuxen inta 

ett demokratiskt förhållningssätt. I denna diskussion pågår en dekonstruktiv process i vilken 

det vrids och vänds på olika begrepp, som på så sätt prövas och därigenom möjligen ges nya, 

förändrade och vidare innebörder och betydelser. Det är detta Lenz Taguchi (2000) kallar att 

skriva ”sous rature”.  

Genom att göra det Lenz Taguchi (2000) kallar ett lappkast, och först och främst formulera 

vad ett demokratiskt förhållningssätt inte är, blir det möjligt att tydligt synliggöra dikotomin 

mellan det frånvarande och det närvarande. Det blir genom detta lappkast tydligt att närvaron 

av ett demokratiskt förhållningssätt innebär frånvaron av vad jag väljer att tolka som ett 

auktoritärt sådant.  

Lenz Taguchi (2000 s. 120) menar att då dikotomier synliggörs, såsom det närvarande och 

det frånvarande, finns risk att man ”fastnar i ett antingen eller”, det vill säga att antingen visa 

respekt för barnets motstånd och ovilja till att byta blöja, eller att istället inte beakta dessa 

åsikter och att ta dessa åsikter på allvar. Så vad skulle då ett demokratiskt förhållningssätt 

kunna vara vid tillfällen såsom blöjbyten, vilka är vanligt förekommande och återkommande i 

förskolans pedagogiska praktik? 

Jag förstår det som att Silvia och hennes kollegor gemensamt formulerat innebörden av ett 

demokratiskt förhållningssätt. Enligt Silvia kan detta komma till uttryck genom att som vuxen 

exempelvis istället för att tala om att det nu är tid att byta blöja, erbjuda barnen sin hjälp med 

att byta till en torr blöja, då det finns behov för detta. Denna hållning uppfattar jag att både 

Maria och Alice finner problematisk, då just blöjbyten kanske inte att tillfällen som är 

förhandlingsbara. Silvia ger uttryck för att hålla med om detta då hon förtydligar att man 

självklart ska övertala barnet till blöjbyte vid behov. När Maria sedan menar att man bör vara 
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öppen för diskussion och att alltid förklara de regler som är förekommande, så att barnen 

upplever dessa som meningsfulla och därmed inte enbart handlar om vad jag förstår som 

vuxnas maktutövande, sker dock ytterligare ett lappkast då Kathrin gör motstånd och 

framhåller att ett demokratiskt förhållningssätt inte är att som vuxen bestämma genom barnen, 

att förklara regler eller handlingar på ett sådant sätt att barnet manipuleras till att tycka i likhet 

med den vuxna.  

Enligt Barnkonventionen skall barnets åsikter ”tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad” (Barnkonventionen 2009 s. 4). Att ta barnets åsikter på allvar och så långt 

som möjligt tillmötesgå dessa, genom att till exempel inte låta vem som helst byta blöja, att på 

ett respektfullt sätt balansera mellan att respektera barnet, dess vilja och dess integritet är av 

stor betydelse. Jag förstår det som ett ansvarstagande och ett på samma gång respektfullt 

handlande, i något som inte är antingen eller utan ett både och.  Min tolkning är att 

förskollärarna rör sig i det spänningsfält som uppstår mellan barnets rätt till inflytande och 

vuxnas ansvar att i enlighet med artikel 3 ”tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

omvårdnad som behövs för dess välfärd” (Barnkonventionen 2009 s. 14).  

I detta spänningsfält finner vi de spår som uppstår mellan det närvarande och det 

frånvarande, mellan det demokratiska och det auktoritära, mellan erbjudandet och den 

tvingande uppmaningen, mellan det reella inflytandet och det villkorade. Det är här jag 

upplever att vi finner begreppens ”betydelsebildande spår/’trace’ [differánce] och möjligheten 

till förskjutningar i dess innebörder” (Lenz Taguchi 2000 s. 65). I ett demokratiskt 

förhållningssätt är det respektfulla bemötandet närvarande och frånvarande är ett manipulativt 

handlande. Det som tycks framträda i spänningsfältet, i förhållandet mellan det närvarande 

demokratiska förhållningsättet och det frånvarande auktoritära och manipulativa handlandet - 

mot vilket det görs motstånd - är det respektfulla bemötandet, den lyssnande omgivningen och 

den vuxnes vilja till diskussion och dialog. För att barnets rätt till ett reellt inflytande ska vara 

möjligt, ter sig närvaron av en vuxen med ett demokratiskt förhållningssätt som en 

förutsättning.  

6.2 ”Appliquer la loi” och en etisk rörelse mellan det universella 
och det partikulära 

Therése: Hur tänker ni kring hur man balanserar och respekterar ett enskilt barns rätt till integritet 
och inflytande, vid tillfällen då ett barns rätt krockar med ett annat barns rätt? 

 (…) 
Kathrin: Spontant tänker jag att båda barnen måste se situationen från ett annat håll och ur ett annat 

perspektiv. Men det kan vara väldigt komplicerat där och då. 
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 (…) 
Maria: Therése - det pratar om vi ofta... I våra filosofiska samtal - samt när det dyker upp... Hur vi 

ska vara flexibla som människor, respektfulla... Och tillsammans lösa det [barnen] (om vi 
vuxna ens behövs) 

 Idéen är att vi vuxna [med tiden/på så sätt] blir mer och mer osynliga. 
Therése: Spännande! 
Alice: Genom ett aktivt arbete med olikheter är det kanske lättare för barnen att "klä sig i någon 

annans kläder, situation". Vi är förberedda. 
Maria: Men det gäller att vara vaksam... När det gäller barns olika rättigheter kan det lätt leda till 

kränkning. 
Alice: Vad kan det vara för rättigheter? Religiösa? Kulturella? 
Maria: Eftersom barnet kan uppfatta att man ha kränkt deras rätt till något... Det är ofta många 

känslor... Det är som Alice beskriver, man måste vara förberedd. 
Silvia: Samtal om vad som hänt, beskriva känslor som ok, men inte att det är ok att skada någon. 

Som vuxen lyssna utan att döma och värdera. Vi kan utgå ifrån att vi inte vet vad som har 
hänt. Be barnen berätta hur det ska bli bra igen. 

Maria: Rätten till att leka med ett visst barn... Rätt till att vara kallad sitt namn och inte ett 
smeknamn... Rätt till vila, när andra vill leka högljutt.  

Kathrin: Men om det andra barnet inte vill leka tillbaka? 
Maria: Precis... Då bli det krock... Då blir det lätt missförstånd… 
 Barns rätt att inte leka... 
Kathrin: Ponera att det barnet som vill leka då känner sig kränkt, och att det andra barnet som inte 

vill leka känner sig kränkt för det vet att det "borde" leka... 
 Hänger ni med i mina tankar? 
 (…) 
Maria: Kathrin - och därmed det stora problemet i demokrati... Alla kan inte få som de vill... Det 

är alltid risk att någon blir kränkt... Men det handlar om att få förståelse för andras 
perspektiv och att handla med respekt... 

Kathrin: Fast är det vad demokrati är? Att få som man vill. 
 (…) 
Alice: Förhandling är demokrati. 
Kathrin: Inte för mig! Jag anser att demokrati är att känna gemenskap och delaktighet. Att ibland 

vika mig och ibland sträcka på mig! 
Maria: Fast att tillgodose sina rättigheter måste vara en del av demokratin. 
Silvia: Vi tröstar den ledsna och bekräftar känslan, men ingen kan tvinga någon att leka som inte 

vill. Förstå när jag ska vika mej, att kunna förhandla… 
Alice: Nej inte att få som man vill, men att bli lyssnad på 
Maria: Det beror på hur detaljerad man vill vara med rättigheter. 
 Jag tror att många glömmer att det med demokrati betyder att nästan hälften kan vara emot 

alla beslut... Att man inte vill vara med... Att ens intresse inte är sett… 
Kathrin: Förhandling är för mig att överlägga för att komma fram till något gemensamt beslut. Det 

beslutet kan vara att vi tycker olika! 
Maria: Demokrati är ett gemensamt beslut... Som kanske inte är gemensamt för hela gruppen… 
 Det är alltid svårt med sådant... Vad händer om det är samma barn hela tiden som inte får 

hens intresse bemött? För att ingen annan i gruppen vill det? 
Kathrin: I rättigheterna finns också skyldigheter. 
Maria: Hur gör man som pedagog... Är det hela gruppen eller det enskilda barnet? 
Alice: Det är inte demokrati för mig. 
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Silvia: Förstå att alla andra också har rätt att bli lyssnad på. Och visst kan vi komma fram till att vi 
tycker olika, och det har vi rätt till. 

Alice: Det är politisk demokrati. 
Kathrin: Då handlar det om uteslutning, istället för gemenskap och tillhörighet. 
 Om det är samma barn hela tiden menar jag. 
Alice: Det är ju vår skyldighet att se. 
 Och agera. 
Kathrin: Kanske är det att vi blandar in vårt politiska tänk när det gäller barnens demokrati? 
Maria: Och OM du ser det. HUR agerar du... Hur övertygar du alla andra barn att göra något de 

inte vill? (jag utmanar tankar) 
Kathrin: Vi har ju en hel ryggsäck full av demokrati som vi utvecklat under våra levnadsår. 
Alice: Måste alla göra allting då? 
Kathrin: I det demokratiska seendet finns också vårt politiska lärande gömt och det kanske kommer 

fram när vi vill arbeta på ett demokratiskt vis med barnen? 
 (…) 
Silvia: Vi vuxna behandlar barn olika, lyssnar olika mycket på dem. Värderar deras egenskaper 

olika. Hur talar vi om det utan att kollegor tar illa upp? 

Att förskolans demokratiska uppdrag är allt annat än ett enkelt sådant anser jag framgår 

tydligt ovan i diskussionen de fyra förskollärarna emellan. Både Kathrin, Maria och Silva tar 

upp samtalet som av betydelse för att tillsammans med barnen söka finna nya perspektiv och 

nya sätt att tolka och förstå en händelse eller situation. Maria berättar att deras arbete med 

filosofiska samtal öppnar upp för barnen att tala med varandra om hur man genom en flexibel 

och reflekterande hållning kan lösa olika situationer. Alice föreslår att ett aktivt arbete med 

olikheter kan bidra till en ökad förståelse för andra perspektiv och jag tolkar det som att Alice 

menar att ett sådant arbete kan bidra till att hantera även svårare dilemman som kan uppstå 

inom förskolans pedagogiska praktik. Maria framhåller dock att det gäller att vara vaksam då 

det finns risk för att kränka, vid tillfällen då ett barns rätt står i motsättning med ett annat 

barns rätt.  

Återigen framträder, enligt min mening, det demokratiska uppdragets komplexitet och det 

spänningsfält som förskollärarna ger uttryck för. Maria ger ett flertal exempel på såväl tydliga 

som subtila tillfällen där risk finns att ett enskilt barns rätt likväl som behov riskerar att inte 

tillgodoses eller kränkas. Hur man kan förhålla sig till tillfällen då ett barn är i behov av vila 

och ett annat barn vill utöva sin rätt till lek? Hur hanterar man situationer då ett barn vill leka, 

men ett annat inte vill? Silvia beskriver vikten av att med öppenhet lyssna, utan att döma eller 

värdera och av att utgå från att vi på förhand kan veta vad som hänt. Hon föreslår även att låta 

barnen bli hörda gällande hur och på vilket sätt situationen skulle kunna förbättras eller åter 

bli bra.   
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Marias exempel visar på tillfällen då det krävs att vi gör ett lappkast, att genom att 

radikalisera synliggöra motsättningarna och glappet mellan dem båda. I detta glapp, i 

spänningsfältet av différance mellan den ene och den andres rätt, mellan rätten och rättvisan 

behöver vi med ödmjukhet befinna oss och stå ut med att inte med säkerhet veta vad som är 

det rätta och rättvisa handlandet eller beslutet. Det är detta, att förhålla sig mindre tvärsäkert 

jag tolkar att Silvias utsaga ger uttryck för. Att som vuxen med berättigad auktoritet på ett 

ansvarsfullt och reflekterande sätt om situationen med nödvändighet kräver ett tillämpande av 

lagen, ”appliquer la loi”. Att jag väljer att skriva ”om situationen med nödvändighet kräver” 

är för att jag tolkar det som att det förskollärarna återkommande ger uttryck för, är ett mindre 

tvärsäkert förhållningssätt. En mer stödjande, lyssnade, tolkande och mer reflekterande 

hållning. En mer etisk, rättvis och demokratisk hållning.  

Att tillsammans med barnen söka nya perspektiv och sätt att förstå situationer, såväl som 

varandra ser jag som ett uttryck för att söka efter den annanhet, det spår av skillnad, det 

uteslutna frånvarande i det närvarande, det vill säga det element som Derrida menar 

spektraliserar. Det är här vi finner den performativa kraft av différance, i det glapp eller det 

spänningsfält i vilket möjligheterna finns för att minska avståndet mellan den enes rätt i 

motsättning med en annans.  

I diskussionen framträder även aporin, det vill säga dilemmat då ett barns vilja eller rätt 

står i motsättning med gruppen eller gemenskapens. Alice föreslår att vid tillfällen som så 

förhandla, vilket för henne är vad demokrati innebär. Något som Kathrin inte håller med om, 

då hon menar att demokrati handlar om delaktighet och gemenskap och att vid tillfällen som 

detta innebär att behöva vika sig för att i andra istället sträcka på sig. Alice förtydligar att hon 

med förhandling inte avser rätten att få sin vilja igenom, utan rätten att bli hörd. Kathrin 

menar att hon anser att förhandling handlar om att nå fram till gemensamma beslut, vilket jag 

tolkar vara att nå samförstånd eller konsensus, och menar såsom jag förstår det att det 

demokratiska innebär rätten att tycka olika. Alice menar att detta är vad hon förstår som 

politisk demokrati, vilket inte är vad hon anser vara vad demokrati innebär inom ramen för 

denna diskussion. Kathrin konstaterar att vi alla bär på en ryggsäck av demokrati och att det 

är utifrån innehållet i denna ryggsäck vår blick såväl som vårt handlande kommer till uttryck. 

Jag förstår det som att det Alice menar är att demokrati inom ramen för förskolans 

demokratiska uppdrag står i relation till de grundläggande demokratiska värderingarna och till 

mänskliga rättigheter och till människor lika värde. Det handlar om att förhålla sig i 

spänningsfältet mellan rätten och rättvisan, den enskildes rätt i relation till en annans, den 

enskildes rätt i relation och förhållande till gruppens och gemenskapens. Det handlar om ett 



 30 

mindre tvärsäkert och ansvarsfullt etiskt och politiskt handlande, och om en etisk rörelse i 

glappet som utgör spänningsfältet mellan det universella och det partikulära. När Kathrin 

använder metaforen om den politiska ryggsäck vi alla bär, förstår jag det som ett uttryck för 

att vi behöver ständigt påminna oss om vilka föreställningar och förgivettaganden vi alla bär 

på, då dessa oundvikligen kommer att komma till uttryck både i tal och handling.  

6.3 Den performativa kraften av ”différance” – kraften som 
sätter betydelser i rörelse, en kraft som får något att hända…  

Maria: Men frågan i intervjun [med Katarina Ribaeus som skickades ut som stimulusmaterial inför 
fokusgruppsdiskussionen, se bilaga 2] var att det stannade på pappret... Varför känner så 
många pedagoger på det sättet? 

 För det verkar som att man har antingen samlat in 4 fina pedagoger som jobbar hårt med 
demokrati, eller 4 som har svårt att se sanningen - vill tro på det första.  

Silvia: Jag tror att vi vuxna är rädda för kaos och därför kontrollerar allt och inte släpper in barnen. 
Kathrin: Kanske stannar det på pappret för att det pratas en del om HUR förskollärare och andra 

pedagoger inom förskolan SKA vara, och att vi tänker mycket på HUR vi vill vara. Men 
det ges kanske inte så mycket tid att reflektera över hur vi kommer till handling? 

Alice: Kaosrädslan är farlig för demokratin. 
Kathrin: Jag älskar det kaoset när det jag lärt mig och vet ställs på ända av barnen. Att få lära på nytt 

tillsammans med dem. 
Alice: Men vågar vi släppa på den [rädslan] tjänar vi mycket. 
 (…) 
Silvia: Vi är rädda för att föräldrarna inte uppskattar att det inte är "ordning och reda"! 
Kathrin: Det kan väl vara ordning i kaoset? 
 Om vi på ett tydligt vis påvisar att kaoset har en mening för barnens utveckling och 

lärande. 
 (…) 
Silvia: Den ordningen kanske inte är så synlig? 
Alice: Det blir ju inget kaos egentligen. Vi är bara rädda för det. 
Maria: There is a phrase in English... Organized chaos. 
 Det är något sådant... Man vill inte heller vara någon flugornas herre.  
Silvia: Just det Alice. 
 Rädsla ÄR ett stort hinder! 
Maria: Kaos i min grupp kan innebära att ett barn blir slaget eller biten... Att man låter mycket är 

något annat... 
 Låta som i ljud. 
Alice: Har kollegor som är rädda för [att duka upp måltider vid] buffé när de ska äta (inte på min 

avdelning).  
 Just för att det blir så mycket spring då… 
Maria: Många anser barnljud vara något negativt 
Alice: Ja och barnrörelse 
Silvia: Ha, ha (elakt skratt). Rädsla för förändringar är ett stort hinder. Och svårigheter att få tid 

tillsammans för att analysera…  
 (…) 
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Alice: Ja det finns många förutfattade meningar om vad barn ska och kan göra 
 (…) 
Silvia: Och förutfattade meningar om vårt uppdrag… 
Maria: Ain't that the truth. 
 (…) 
Alice: Jaha tillbaka till demokratitanken. Ska barn ta del av eller vara delaktiga? 
 (…) 
Kathrin: Barn hörs och syns! Och det ska de göra för de är en del av vårt samhälle. 
Maria: Självklart... Men hur man gör det [skapar möjligheter för barn att synas och höras] är så 

varierande från förskola till förskola. 
Kathrin: Vårt demokratiska samhälle. 
Maria: Barn hörs och syns inte alls särskilt mycket.  
 Vi hör och ser dem... Men inte samhället, inte egentligen. 
Kathrin: De generella bilderna på förskolan är svåra att rubba. 
 Det tycker inte jag heller att samhället gör [ser och hör barnen]. 
 Samhället har fullt upp med allt annat. 
 (…) 
Alice: Fast har det med behov att göra? Harold Göthsson: "Jag önskar att läroplanen skulle hämta 

sina argument i barnens medborgerliga rättigheter i en demokrati snarare än från deras 
behov." 

Kathrin: Å andra sidan är det vi som hjälper till att skapa samhället så det är idag. 
 (…) 

Maria lyfter frågan hur det kan det komma sig att ”det stannar på pappret”, det vill säga vad 

skälet kan vara till att barns rätt till inflytande av vuxna villkoras. Detta trots en uttryckt 

önskan och målsättning att skapa förutsättningar för barns rätt till delaktighet och inflytande 

att realiseras i förskolans pedagogiska praktik? Hennes undran öppnar upp en radikalisering, 

ett synliggörande av motsättningen mellan det reella och det villkorade inflytandet, samt för 

den vuxnes betydelse för möjlighetsvillkoren att detta blir en realitet inom ramen för den 

pedagogiska praktiken. Kathrin funderar om talet om hur förskollärare och andra pedagoger 

inom förskolan ska vara, samt de egna tankarna på hur man skulle vilja vara tillsammans med 

brist på tid att reflektera kring hur man går från tanke till handling kan vara skälet till detta.  

Åter uppstår mellan de fyra förskollärarna en dekonstruktiv process av i vilken det blir 

möjligt att skriva ”sous rature”, att kryssa över ett begrepps betydelse och på så sätt finna 

förändrade, multipla och kanske rent av motstridiga sätt att se på och förstå innebörder och 

betydelser av detsamma. Det är begreppet kaos som i den pågående diskussionen tillfälligt 

kommer att kryssas över. Den dikotomi och den motsättning som i diskussionen ovan 

synliggörs genom radikalisering är den mellan kaos och ordning, där ordning tycks vara det 

önskans- och eftersträvansvärda.  

Silvia förklarar att hon tror att de vuxnas rädsla för kaos och behov av kontroll kan vara 

orsaker till att barns rätt till delaktighet och inflytande begränsas. Alice anser att rädslan för 
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kaos är en fara för demokratin och påtalar att mycket finns att vinna på att släppa denna. 

Kathrin menar vidare att hon älskar den typ av kaos som uppstår då det hon trott sig veta 

utmanas och av barnen ställs på ända, då detta gör det möjligt för henne att på nytt lära 

tillsammans med barnen. Den typ av kaos Kathrin uppger att hon älskar, tolkar jag vara ett 

kaos som bidrar till att något sätts i rörelse. Ett kaos där den performativa kraften av 

différance bidrar till transformation och förändring, till att skapa något nytt.  

Kathrin försöker att minska motsättningen och det spänningsfält som råder mellan dessa 

dikotomier, mellan kaos och ordning, genom tanken på det organiserade kaoset och Maria 

hänvisar till frasen ”organized chaos”. Då Maria refererar till det organiserade kaoset, nämner 

hon samtidigt att man dock inte heller vill vara ”någon flugornas herre”. Enligt Maria kan 

kaos för henne innebära situationer där ett barn kan komma till skada, snarare än tillfällen då 

det råder en hög ljudnivå, något som av andra kan uppfattas vara negativt och kaosartat. Jag 

tänker att ett möjligt sätt att förstå vad Maria menar med att vara en ”flugornas herre” innebär 

att träda in i rollen som den auktoritära förskolläraren. Den förmedlande och styrande 

förskolläraren som barnen förväntas lyssna till, följa och lyda. Den som sätter ramar och som 

villkorar barns rätt till delaktighet och inflytande. 

Alice ger ett exempel på hur kollegors rädsla för spring i praktiken kan komma till uttryck 

och påverka hur måltider dukas upp och organiseras, vilket jag förstår det som kan resultera i 

att barns handlingsutrymme och möjligheter till delaktighet och inflytande riskerar begränsas. 

Vidare påtalar Alice att det råder förutfattade meningar om såväl vad barn kan som om vad de 

ska göra. Om detta håller Silvia med och menar i sin tur att så även är fallet gällande deras 

eget, det vill säga förskolans uppdrag. Alice återkopplar därefter till demokratitanken och 

ställer sig frågan huruvida ska ta del av eller vara delaktiga, vilket jag tolkar handla om det 

villkorade eller reella – om möjlighetsvillkoren för barns rätt till delaktighet och inflytande att 

bli en realitet i förskolans pedagogiska praktik.  

Kathrin hävdar att barn, som sig bör då de är en del av det demokratiska samhället, både 

hörs och syns. Maria anser förvisso att barn inom ramen för förskolans pedagogiska praktik 

tillåts att höras och synas men att möjlighetsvillkoren för detta varierar från förskola till 

förskola. Inte heller ges, enligt Maria, barn möjlighet att i samhället ta plats och göra sina 

röster hörda. Samtidigt som Kathrin förvisso är enig med Maria om detta, då hon menar att 

samhället tycks ha fullt upp med annat, lyfter hon ytterligare att perspektiv och sätt att se på 

saken; att det är ”vi” som medborgare av det demokratiska samhället som hjälper till att skapa 

samhället som det ser ut idag.  Samtidigt och likväl som samhället sätter ramar och skapar 

möjlighetsvillkor för oss alla bli till i egenskap av individuella samhällsmedborgare och 
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individer, så påpekar Kathrin att det samtidigt är så att vi som individer, subjekt och 

samhällsmedborgare medverkar och bidrar till att skapa det samhälle som ”är”.  Här görs 

ytterligare en radikalisering och dikotomin mellan individ och samhälle framträder, samt det 

spänningsfält som emellan dessa råder.   

Är det så att de generella bilder, de förutfattade meningar och föreställningar av vad barn 

kan och bör göra, hur förskollärare ska vara samt för hur förskolan som institution ska 

bedrivas som sätter ramarna och möjliggetsvillkoren för barns rätt till delaktighet och 

inflytande?  

Kathrins ord för mina tankar till Derridas kritik av det han kallade ”västvärldens 

metafysiska logocentrism”. Det vill säga tron på att det är möjligt att slutgiltigt och med 

säkerhet definiera vad verkligheten likväl som samhället en gång för alla ”är”, då 

verkligheten såväl som samhället är något föränderligt, en social och språklig konstruktion i 

ständig tillblivelse.  

6.4 Slutdiskussion 
Katarina Ribaeus (2014) föreslog en framtida forskningsfråga vilken lyder som följer; 

”[i]stället för att fråga oss hur förskolor kan göra barn och unga till demokratiska medborgare 

bör vi kanske istället ställa oss frågan hur förskolan ska se ut för att barn ska kunna handla 

som subjekt” (Ribaeus (2014 s. 158). Det var denna frågeställning som kom att inspirera mig 

till att genomföra denna studie. Det jag inom ramen för denna studie ämnade att undersöka 

vilka möjlighetsvillkoren var för barns inflytande att bli en realitet inom förskolans 

pedagogiska praktik.  

Ribaeus (2014) kom att i sin studie gällande förskolans demokratiuppdrag finna att trots 

förskollärarnas vilja och uttalade målsättningar och intentioner, upplevde förskollärarna 

svårigheter med att skapa möjligheter för barns inflytande att bli en realitet i förskolans 

pedagogiska praktik. Det blev allt oftare ett villkorat inflytande. Även Dolk (2013 s. 164-165) 

fann att barns möjligheter till delaktighet och inflytande var starkt villkorat och att barns 

röster tenderade att få gehör endast i frågor som de fann vara gångbart och ansåg sig kunna 

stödja. Också Johannesson och Sandvik (2009) argumenterar för att barn måste ges ett reellt 

inflytande och de betonar betydelsen av de vuxnas förhållningssätt för att detta ska bli 

möjligt. Både Dolk (2013) Johannesson och Sandvik (2009) betonade vikten av att vi är 

medvetna om de dominerande diskurser och föreställningar i form av konstruerade sanningar 

då dessa ofta bidrar till att placera barn i en underordnad position i relation till vuxna.  
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Jag ser att det som i mitt resultat framträder, i form av förskollärarnas diskussion, är vikten 

och av en medvetenhet kring det egna förhållningssättet och betydelsen av att som vuxen våga 

vara mindre tvärsäker, för att istället tillsammans med barnen tillsammans söka finna det som 

är mest rätt och rättvist i den aktuella situationen eller i händelsen i fråga. Jag anser att det av 

förskollärarnas utsagor som presenteras i mitt analys- och resultatavsnitt, tycks finnas goda 

förutsättningar för barns möjligheter till ett reellt inflytande inom förskolans pedagogiska 

praktik. Samtidigt som det framgår att det finns tillfällen som kräver ett villkorat inflytande – 

såsom till exempel vid faktiska behov av en ny och torr blöja – så ges uttryck för vikten av att 

vara lyhörd och i möjligaste mån visa hänsyn och respekt för barnets röst i sammanhanget. 

Jag finner av diskussionen förskollärarna emellan en öppenhet och en strävan efter att 

skapa möjligheter för barns rätt till delaktighet och inflytande att realiseras i praktiken. 

Kanske skulle man till och med kunna säga att det som skymtas i förskollärarnas blick är en 

konventionens barnsyn. Av deras utsagor framgår dock den kollegiala dialogen och tid för 

reflektion som betydelsefulla implikationer för att möjliggöra för barns rätt till delaktighet och 

inflytande att realiseras i förskolans pedagogiska praktik.  

Jag valde att i denna studie ta utgångspunkt i ett poststrukturalistiskt perspektiv, i Jaques 

Derridas filosofiska tänkande och i dekonstruktion. Mitt syfte var inte att finna några säkra 

svar att presentera som ett svar på den apori, det dilemma som jag ser i flerdimensionella och 

ibland motstridiga uppdrag, utan att söka efter och sedan synliggöra på vilka olika sätt detta 

komplexa uppdrag kan förstås. Resultatet av denna studie kan därför inte ses som ett svar på 

frågan gällande hur förskolans demokratiuppdrag skall realiseras inom ramen för förskolans 

pedagogiska praktik, utan endast för vilka möjlighetsvillkor för barns rätt till delaktighet och 

inflytande som i ett specifikt sammanhang skulle komma till uttryck. Detta sammanhang, en 

fokusgruppsdiskussion på det sociala mediet Facebook mellan fyra av mig utvalda 

förskollärare, fördes utifrån ett av mig utvalt stimulusmaterial och en av mig formulerad 

dekonstruktiv frågeställning.  

Derrida ska som tidigare nämnts ha hävdat att läraren alltid är ”en politisk varelse” och om 

detta är jag med honom enig. Jag vill mena att förskolans demokratiska uppdrag, om än 

komplext, är vårt kanske allra viktigaste. Min förhoppning är att denna studie kommer att 

inspirera till framtida vidare forskning och till fortsatta diskussioner som öppnar upp för 

ytterligare sätt att tolka och förstå detta enormt viktiga uppdrag. Jag är nämligen övertygad 

om att det sista ordet ännu inte är sagt och att det heller aldrig kommer att bli sagt. Den givet 

slutgiltiga meningen är ju alltid kommande.  
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Bilaga	  1	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hej!	  	  
	  
Inom	  ramen	  för	  mitt	  examensarbete	  med	  förskoledidaktisk	  inriktning,	  vid	  Institutionen	  för	  
Kultur	  och	  Lärande,	  på	  Södertörns	  högskola,	  ska	  jag	  genomföra	  en	  mindre	  studie	  av	  förskolans	  
demokratiarbete.	  Fokus	  i	  studien	  är	  barns	  rätt	  till	  delaktighet	  och	  inflytande.	  Jag	  skulle	  vilja	  
använda	  mig	  av	  så	  kallade	  fokusgrupper	  för	  en	  diskussion	  kring	  möjligheter	  för	  barns	  rätt	  till	  
delaktighet	  och	  inflytande	  i	  förskolans	  vardagliga	  pedagogiska	  praktik.	  Fokusgrupper	  är	  en	  
forskningsteknik	  med	  ändamål	  att	  samla	  in	  empiriskt	  material	  som	  sedan	  av	  forskaren	  
analyseras.	  Fokusgrupper	  är	  en	  form	  av	  gruppintervju	  eller	  gruppsamtal	  där	  deltagarna,	  under	  
en	  begränsad	  tid,	  diskuterar	  ett	  av	  forskaren	  givet	  ämne.	  	  
Fokusgrupperna	  kommer	  att	  äga	  rum	  på	  vid	  ett	  tillfälle,	  under	  två	  timmar,	  någon	  gång	  under	  
vecka	  45.	  	  Fokusgruppsdiskussionerna	  kommer	  att	  hållas	  i	  en	  sluten	  Facebook-‐grupp	  som	  inte	  
kommer	  vara	  synlig	  för	  någon	  utom	  gruppens	  medlemmar	  och	  kommer	  att	  stängas	  ner	  efter	  att	  
studien	  slutförts.	  Allt	  textmaterial	  som	  producerats	  inom	  denna	  grupp	  kommer	  att	  raderas	  och	  
förstöras	  och	  personuppgifter	  samt	  andra	  uppgifter	  som	  möjliggör	  identifiering	  av	  individer	  
kommer	  att	  anonymiseras,	  behandlas	  konfidentiellt	  och	  under	  tystnadsplikt	  i	  enlighet	  med	  
personuppgiftslagen	  (1998:204)	  och	  Vetenskapsrådets	  etiska	  regler	  och	  riktlinjer.	  	  
	  
Med	  detta	  brev	  vill	  jag	  be	  om	  ert	  medgivande	  för	  deltagande	  i	  studien.	  All	  medverkan	  är	  frivillig	  
och	  kan	  när	  som	  helst	  avbrytas.	  	  
	  
Önskar	  ni	  ytterligare	  information	  är	  ni	  välkomna	  att	  kontakta	  mig	  som	  student	  eller	  min	  
handledare	  vid	  Södertörns	  högskola.	  	  
	  
Vänliga	  hälsningar	  Therése	  Tinglej	  	  
	  
	  
Therése	  Tinglej	  
Telefon	  nr:	  xxxx-‐xx	  xx	  xx	  
E-‐mail:	  xxxxxxxxxxxxxxx	  
	  
Liselott	  Mariett	  Olsson	  
Södertörns	  högskola	  
Institutionen	  för	  Kultur	  och	  Lärande	  
Telefon	  nr:	  xx-‐xxx	  xx	  xx	  	  
E-‐mail:	  xxxxxxxxxxxxxxx	  
	  



 

	  

Vänligen	  ge	  informerat	  samtycke	  genom	  att	  kryssa	  i	  rutorna	  nedan:	  

Jag	  ger	  härmed	  mitt	  medgivande	  till	  deltagande	  i	  studien	  
	  

Jag	  godkänner	  villkoret	  att	  inte	  sprida	  eller	  lämna	  ut	  information	  och	  uppgifter	  om	  övriga	  
deltagare	  eller	  om	  det	  som	  diskuterats	  inom	  fokusgruppen.	  

	  

Jag	  kan	  delta	  i	  fokusgruppsdiskussionen	  tisdagen	  den	  4	  november	  kl:	  19.00–21.00	  
	  

Jag	  kan	  delta	  i	  fokusgruppsdiskussionen	  onsdagen	  den	  5	  november	  kl:	  19.00–21.00	  
	  

Jag	  kan	  delta	  i	  fokusgruppsdiskussionen	  torsdagen	  den	  6	  november	  kl:	  19.00–21.00	  
	  

Jag	  kan	  delta	  i	  fokusgruppsdiskussionen	  tisdagen	  den	  11	  november	  kl:	  19.00–21.00	  
	  

	  

Vänligen	  besvara	  frågorna	  nedan:	  

Vilken	  befattning	  har	  du?	   	  

Hur	  länge	  har	  Du	  varit	  verksam	  inom	  förskolan?	   	  

Din	  ålder?	   	  

	  
	  
Ifyllt	  och	  underskrivet	  medgivande	  kan	  så	  snart	  som	  möjligt,	  antingen	  scannas	  in	  eller	  skickas	  till	  mig	  som	  
ett	  foto.	  	  

Underskrift:	  

	  

__________________________________________________	  

Namnförtydligande:	  

	  

__________________________________________________	  
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