
 

 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

En föräldrakooperativ förskola 

En studie om föräldrars olika roller i verksamheten 

 

 

Kristin Löf  

19890614 

Ida Gustavsson 

19840917 

 

 

 

 

 

Pedagogik C, Pedagogik med didaktisk inriktning III 

Examensarbete, 15 högskolepoäng   

Höstterminen 2012 

___________________________________________________________ 



 

Sammanfattning 

Vårt syfte med den här studien har varit att studera vilka föräldraroller som framträder inom 

en föräldrakooperativ förskola beroende på tid och plats. Vi ville även undersöka om barnen 

handlar annorlunda när föräldrarna är närvarande i verksamheten i jämförelse med när deras 

föräldrar inte är det. För att undersöka vilka roller som framträder i ett föräldrakooperativ har 

vi genomfört fyra föräldraintervjuer samt observerat fem dagar på ett föräldrakooperativ. 

Denna studie visar att det framträder tre olika föräldraroller samt att de förekommer på olika 

platser. Studien visar även utifrån observationer och intervjuer att en del barn handlar olika 

när föräldern är närvarande i jämförelse med när de inte är det. Föräldrarna som intervjuades 

poängterade allihop att de inte har något pedagogiskt ansvar utan att det är pedagogerna som 

ansvarar för det pedagogiska men att de är där som föräldrar med ett vuxenansvar. Det är en 

tydlig gräns mellan pedagogerna och föräldrarna när det gäller den pedagogiska 

verksamheten. Studien visar dock att föräldrarna går över gränsen vid vissa tillfällen då de 

ansvarar för flera barn. Under våra observationer har vi även kunnat se att föräldrarna som är 

med i verksamheten under vår observationstid oftast såg till sina egna barn, det kan även 

skilja sig mellan förälder och förälder beroende på hur länge de har haft sina barn på 

förskolan. Studien visar också att föräldrarna är delaktiga i verksamheten på två olika sätt, det 

ena genom olika arbetsgrupper den andra genom att vara veckans förälder som alla föräldrar 

ska vara. I de olika grupperna får föräldrarna diskutera och bestämma olika saker som har 

med verksamheten att göra. När föräldrarna är veckans förälder får de ta del av den vardagliga 

verksamheten. Föräldrarnas största ansvar är att ta hand om den färdiglagade maten men även 

att hjälpa till med barnen, hjälpa till vid av- och på klädning, vara närvarande vid maten samt 

finnas tillgänglig när alla är ute på gården. 
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1. Inledning 

I denna studie kommer vi att genomföra en undersökning på en föräldrakooperativ förskola i 

Mellansverige. Begreppet föräldrakooperativ innebär att föräldrarna har ett inflytande och 

engagemang i verksamheten. Vi har valt detta ämne för att föräldrasamarbete är en viktig del 

inom förskoleverksamheten. Det har tidigare inte utförts några undersökningar i någon större 

utsträckning. De förstudier som vi funnit är mest av äldre slag. Under början av 2000 - talet 

har det dock gjorts nyare undersökningar samt kritik har framförts mot föräldrakooperativa 

förskolor. Arbetsgivarföreningen Kfo har i en debattartikel framfört att det idag finns ca 660 

föräldrakooperativa förskolor med ca 22 000 barn, samt att dessa riskerar att läggas ner. I 

denna debattartikel får en specifik förskola kritik. Den kritik som förs fram handlar om att 

kooperativet som fått kritiken låter föräldrarna komma in i verksamheten och arbeta som 

arbetskraft istället för att ringa in vikarier vid behov. Kfo menar att förskolan använder sig av 

ett joursystem. Kommunen menar att föräldrakooperativet har brutit mot nya skollagen genom 

att använda sig av detta joursystem. Detta bidrar till att förskolor inte anställer förskollärare 

och annan personal, vilket kommunen anser att skollagen belyser. Den kritiserade förskolan 

anser att kommunen har tolkat skollagen fel då det inte står beskrivet någonstans att föräldrar 

inte får vistas på den förskola de egna barnen går i. I läroplanen för förskolan belyser de dock 

att ett gott samarbete är viktigt mellan pedagoger och föräldrar.  

 Enligt Lpfö 98/ 2010 ska förskolan ” […] vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med 

föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.” 

(Lpfö98/2010, s 5) Med detta sagt vill vi belysa vikten av att samarbetet mellan pedagoger 

och föräldrar är viktigt. Under vår utbildning har vi genomfört fyra verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) ute i olika verksamheter. Tre av dessa är genomförda i kommunala 

förskolor, den fjärde har vi båda tillbringat på det valda föräldrakooperativet men vid olika 

tidpunkter under utbildningen. Detta ledde oss in på ämnesvalet och medförde att vi ville 

undersöka vidare vad det innebar samt ge en inblick i föräldrakooperativens värld, eftersom 

det idag inte är så vanligt. 

Laila Engström och Carl-Johan Engström (1982) anser att föräldrakooperativet Kossan är ett 

av de första som startades i Sverige. Föräldrakooperativet startades 1975 genom att det var 

några föräldrar som ville starta ett kooperativ.  
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Sven Trygged (2000) och Knut Sundell, Ulla Ek Lundström, Eva Linderoth och Ylva Ståhle 

(1991) konstaterar att det var mellan 1980-1990 talet som föräldrakooperativa förskolor växte 

fram på grund av barnomsorgsbrist och att många barn föddes under 90-talet.  Ewa Ivarsson 

Janssons (2001) undersökning handlar om vad pedagoger har för uppfattningar och 

intentioner om förskolans uppgift som ett komplement till hemmet. Hon undersöker också 

vilken syn föräldrarna har när det gäller att samarbeta med förskolan om barnens fostran. 

Författaren har genomfört en personalundersökning med hjälp av enkäter, samt två 

föräldraundersökningar. Pedagogerna i hennes undersökning menar att det är vid hämtning 

samt lämning som kontakten mellan föräldrar och personal förekommer mest, men även vid 

föräldramöten.  Hur fungerar då förhandlingen i t.ex. hallen där hämtning och lämning sker 

vardagligen?  

 

Ann-Marie Markström (2007b) tar upp rummet hallen som en mötesplats där barn, föräldrar 

samt pedagoger möts varje dag.  Hon menar att det är i hallen som förskolans gränser sätts, 

det vill säga att det är i hallen som rollerna mellan pedagogerna och föräldrarna bestäms.  

Markström (2007b) menar att pedagogerna tar ett steg fram vid lämning samt ett steg bak vid 

hämtning. Med detta menar hon att vid lämningen övergår ansvaret om barnen till 

pedagogerna medan vid hämtning tar föräldrarna tillbaka ansvaret. Hon tar också upp att det 

oftast bara förväntas att föräldrarna stannar på förskolan en kortare stund.   

Detta visar hon genom att beskriva hallen som en plats där det endast finns barnkrokar i 

lågsittande höjd vilket medför att föräldrarna då använder dessa. Markström (2007b) tar även 

upp att det finns överdrag till skor att ta på sig när man kommer in i förskolan för att inte 

smutsa ner, dessa överdrag gör så att föräldrarna slipper ta av sig skorna. Hon menar då att de 

bidrar till att föräldrarna inte förväntas stanna så länge. Vi anser att det kan vara komplicerat 

att veta vem som har ansvaret eftersom Markström (2007b) menar att det finns osynliga regler 

som inte är nedskrivna eller diskuteras mellan parterna, de bara sker som om man borde veta 

hur det går till. Vi är intresserade av att undersöka hur föräldrarna handlar i verksamheten 

med pedagoger samt barn. Detta har vi undersökt genom att utföra observationer. Vi har även 

intervjuat fyra föräldrar för att få deras syn på hur de anser att verksamheten fungerar. 
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1.1. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka föräldraroller som framträder inom ett 

föräldrakooperativ. Vi intresserar oss även för hur föräldrarnas roller framträder i förhållande 

till barnen i gruppen. Utifrån detta syfte kommer vi i uppsatsen att besvara följande två 

frågeställningar. 

 

Våra frågeställningar 

1. Vilka föräldraroller framträder i verksamheten?  

2. Var i verksamheten framträder de olika föräldrarollerna? 

1.2. Begreppsanvändning och fortsatt disposition 

Här kommer vi först att redogöra för våra avgränsningsfrågor, sedan de begrepp som vi anser 

vara relevanta för vår uppsats. Vi fortsätter sedan med en fortsatt disposition där vi går in på 

vad som kommer härnäst. 

Vi har valt att utgå ifrån föräldrakooperativa förskolor då vi läser till förskollärare på 

Universitetet. Med föräldrakooperativa förskolor menar vi: den verksamhet som både 

pedagoger samt föräldrar är delaktiga i. Det kan vara att föräldrarna är delaktiga i 

verksamheten eller bara i de administrativa delarna inom verksamheten. Vi kommer 

fortsättningsvis använda begreppet föräldrar, men vi är medvetna om att vårdnadshavare är 

den mer juridiska korrekta benämningen. När vi använder oss av begreppet barn i denna 

uppsatts menar vi barnen i verksamheten mellan 1-5 år. Med pedagoger menar vi de som 

jobbar på föräldrakooperativet, det vill säga förskollärare, barnskötare och specialpedagog. 

Vi kommer att disponera uppsatsen på följande sätt: I kapitel 1.3 här nedan redogör vi för vad 

ett föräldrakooperativ är utifrån användbar litteratur. Därefter i kapitel 2 tidigare forskning 

redogör vi för den tidigare forskningen som genomförts om föräldrakooperativa förskolor 

samt kommunala förskolor. Därefter redogör vi vår etnografiska ansats där vi beskriver hur vi 

har gått tillväga utifrån den etnografiska ansatsen i kapitel 3. I kapitel 4 redogör vi för vårt 

fältarbete på förskolan Rosen. I detta kapitel går vi närmare in på vårt genomförande där vi 

beskriver våra tillvägagångssätt vid intervjuer, observationer samt hur vi har analyserat vår 

insamlade data. Därefter redogör vi för vårt resultat i kapitel 5.  
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Vi avslutar uppsatsen med en avslutande diskussion där vi diskuterar resultatet, metoderna 

samt resterande slutsatser av studien. Efter diskussionerna redogör vi vilken betydelse vårt 

resultat har för pedagoger samt fortsatt forskning där vi ger förslag på hur man kan gå vidare 

med forskningen om föräldrakooperativ. I slutet av uppsatsen finns de bilagor vi har använt 

oss av under uppsatsen. 

 

1.3. Vad är ett föräldrakooperativ? 

Sundell, m fl. (1991), Engström och Engström (1982) samt Gun Unenge (1994) konstaterar 

alla att ett föräldrakooperativ oftast startas av föräldrar som tillsammans vill driva en 

verksamhet för deras egna barn samt andras barn. De anser också att det kan drivas 

tillsammans med personal. Författarna påpekar också att en förskola som är ett 

föräldrakooperativ måste ha en anställd som har en pedagogisk utbildning som t.ex. 

förskollärare, samt att verksamheten måste pågå minst åtta timmar per dag. De två nämnda 

tingen är de enda formella reglerna som föräldrakooperativ måste följa enligt Sundell m fl. 

(1991).  

 Sundell m fl. (1991) beskriver vad den största skillnaden är när det gäller föräldrarna i ett 

föräldrakooperativ och en kommunal förskola. De menar att i ett kooperativ så har föräldrarna 

fler roller jämfört med i en kommunal. Med detta menar författarna bland annat att föräldrar i 

ett kooperativ ska vara med och delta i verksamheten, det vill säga sköta förhandlingar, 

ansvara för administration av kooperativet, vikariera, vara arbetsgivare samt hjälpa till med 

praktiska sysslor. Sundell m fl. (1991) konstaterar också att föräldrakooperativens drift 

grundar sig på att föräldrarna deltar aktivt i verksamheten. De menar att föräldrarnas insats 

behövs för att verksamheten ska fungera. Detta innebär att pedagogerna och föräldrarna inte 

bara samarbetar runt det enskilda barnet utan även många andra frågor som handlar om 

kooperativet som t.ex. drift och skötsel. Författarna kan utifrån detta fastslå att det är på det 

sättet som föräldrar inom ett kooperativ får inflytande och kunskap över verksamheten. De 

kunde också konstatera att föräldrarna inte deltog i den pedagogiska planeringen.  

 

Engström och Engström (1982) beskriver föräldrakooperativ som att föräldrarna är huvudman 

för verksamheten genom en förening och att föräldrarna bidrar till barnomsorgen genom att de 

har en arbetsplikt. De konstaterar att det finns två typer av föräldrakooperativ. Det ena är de 

som drivs med föräldrarna som arbetsgivare för personalen och det andra som innebär att 

arbetsgivaren är kommunen.  
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Som vi tidigare nämnt har Engström och Engström (1982) beskrivit föräldrakooperativet 

Kossan. De har kommit fram till att föräldrarna på Kossan anser att det har betytt mycket för 

dem att se sitt eget barn i andra situationer än hemmiljön samt att samarbeta med sina egna 

barn. Engström och Engström (1982) anser också att barnen tycker om att ha föräldrarna 

närvarande, de menar att daghemmet blir en gemensam angelägenhet för både barnen och 

föräldrarna.  Det blir också en nära kontakt mellan alla parter, föräldrarna känner varandra 

och barnen känner varandras föräldrar.  

 

Engström och Engström (1982) menar också att barnen ser när de vuxna samarbetar med 

varandra i olika situationer samt att barnen då har många vuxna förebilder som de lär sig av, 

av båda könen. Författarna beskriver kooperativet som en arbetsplats där den fasta personalen 

ingår i ett arbetslag där en tjänst innehas av 15 olika personer, som är föräldrarna. Detta 

innebär att personalen har full insyn i verksamheten under arbetets gång. Engström och 

Engström (1982) nämner begreppet arbetsplikt för föräldrarna. Med detta menar de att 

föräldrarna som har sina barn på ett kooperativ måste arbeta ett visst antal dagar på 

kooperativet samt att de ska komma på kvällsmöten och arbetshelger. De menar också att 

föräldraplikten innebär att föräldrarna sköter om de administrativa sysslorna samt 

helgstädning. Författarna konstaterar att föräldrarna ska arbeta max 15 dagar/år. Unenge 

(1994) menar att föräldrakooperativa daghem är en valmöjlighet inom kommunens 

barnomsorgsplan. Hon belyser också att föräldrakooperativ oftast endast har en avdelning 

med barn i blandande åldrar.     
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2. Tidigare forskning 

För att sätta oss in i den forskning som finns om föräldrakooperativ och föräldrasamverkan 

inom förskolan har vi använt oss av Universitetsbibliotekets sökmotorer som är Summon och 

Libris. De sökord vi använde var bland annat ”föräldrakooperativ” som gav oss ett par träffar 

som vi ansåg vara relevanta för vår undersökning. Vi har även sökt på andra ord som t.ex. 

”Föräldrasamverkan samt förskola”.  

 

Vi har även använt oss av stadsbibliotekets databaser varav en var bibliotek.se där vi använde 

oss av sökordet föräldrakoop* där vi hittade tre relevanta referenser. Vi sökte även på artiklar 

när vi var på stadsbiblioteket, som gav oss 128 träffar varav endast några få var relevanta. Vi 

har även tittat i referenslistor i de referenser vi redan funnit för att se om vi kunde hitta någon 

ny litteratur.  När vi hittat användbara referenser har vi gått vidare genom att söka på 

relevanta författare samt innehållsbegrepp. Vi har även sökt och granskat tidigare C-uppsatser 

som handlar om föräldrakooperativ för att få uppslag på relevanta referenser. 

 

2.1. Tidigare studier om föräldrasamverkan 

Den forskning som vi kommer redogöra här nedanför, är relativt gammal men vi nämner även 

en del nyare också. Vi vill påpeka att de undersökningar och studier som genomfördes under 

1980- talet och, 1990- talet utgick ifrån det dåvarande pedagogiska programmet (1987).  

Denna gällde som formellt styrdokument och utgjorde allmänna råd innan det formella 

styrdokumentet, läroplanen för förskolan Lpfö98 tillkom. (Solfrid Nilsen Hellqvist, 1995) 

Christina Gars (2002) har i sin avhandling gjort en studie om föräldrasamverkan. Hennes 

syfte var att ta reda på hur föräldrar och förskollärare samverkar genom samtal. Hon har 

genomfört studien med hjälp av intervjuer med förskollärare och föräldrar.  Hon har intervjuat 

10 förskollärare på deras arbetsplatser och 6 mammor, 5 av dem i sina hem och den sista på 

ett café. Hennes frågeställning var att undersöka vad föräldrar och förskollärare talar om. Hon 

kom fram till fyra olika områden, vilka var tal om samtal, tal om föräldrar och förskollärare, 

tal om barnen samt tal om daghemmet. Gars (2002)  fann att samtalen kunde variera mycket 

beroende på hur man såg på barnen, det handlade t.ex. om känslomässiga stunder med djupa 

frågor. Under dessa samtal togs både problem och saker som hänt och sagts upp.  

Det handlar alltså inte om hur barnen är utan hur föräldrarna samt förskollärarna ser på barnet. 
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 För pedagogen är samtalen en del av verksamheten och dennes arbete medan föräldern 

förväntas medverka i dessa samtal och arbeta tillsammans med förskolläraren. Förskollärarna 

i Gars (2002)s undersökning utgår ifrån framtiden på daghemmen, och problemen i 

verksamheten. Hon finner att förskollärarna arbetar för att rusta barnen inför skolan och 

koncentrerar sig därför på problemen som de anser bör rättas till innan barnen börjar skolan. 

Gars (2002) finner även att föräldrarna vill att deras barn ska lära sig att ta plats och ta sig 

fram i barngruppen i framtida sociala sammanhang och liv i grupper. Ett resultat Gars (2002) 

finner är att förskollärarna engagerar sig mycket i dessa samtal med föräldrarna och de söker 

en lugn plats att hålla dessa samtal på. 

Gars (2002) ställer sig även frågan: Utgör föräldraskap respektive förskolläraruppgift skilda 

kompetensområden? Gars (2002) menar även att det kan vara svårt att veta ifrån vems 

uppfattning man ska agera utifrån när det gäller barnens bästa, är det föräldrarnas eller 

förskollärarnas? Författaren tar upp ett exempel med ett barn som alltid kommer med nappen i 

munnen till förskolan. Hon tar upp att en förskolelärare säger att de har haft samtal med 

föräldrarna om detta, för barnets muskler kan bli förslappade i munnen om barnet använder 

napp för länge. Förskolläraren menar även att de då känner sig tjatiga och får vara (”förälder”) 

åt föräldrarna. Vidare förklarar förskolläraren att hon tycker föräldrarna borde förstå och vilja 

sitt barns bästa. Gars (2002)  menar att i detta exempel blir barnets behov alltså i detta fall 

”nappen” en dragkamp, vems uppfattning är rätt, föräldrarnas eller förskollärarnas?  Hon 

menar att föräldrarna måste lita på att förskollärarna kan känna och se tecken om barnen samt 

att förskollärarna tillfredsställer föräldrarnas oro över barnens välbefinnande i verksamheten. 

Som vi tidigare nämnt har det även tidigare forskats om att förskolan är ett komplement till 

hemmet. Detta har Ivarsson Jansson (2001)  undersökt. Hennes undersökning handlar om vad 

pedagoger har för uppfattningar och intentioner om att förskolans uppgift är ett komplement 

till hemmet. Hon undersöker även vilken syn föräldrarna har när det gäller att samarbeta med 

förskolan om barnens fostran. Hon har genomfört en personalundersökning med hjälp av 

enkäter, samt två föräldraundersökningar.  

Syftet med personalundersökningen som Ivarsson Jansson (2001) genomförde var att utforska 

pedagogernas egna tankar om sitt uppdrag samt sitt eget agerande. Personalundersökningen 

visar att pedagogerna anser att det är föräldrarna samt barnen som styr och inverkar på 

verksamheten i vardagen.  
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Pedagogerna menar att det är vid hämtning samt lämning som kontakten mellan föräldrar 

samt personal förekommer mest, men även vid föräldramöten.  I den första 

föräldraundersökningen utförde hon en enkätundersökning med familjer som hade barn som 

föddes år 1990 samt att en uppföljande enkät gjordes när barnen var ca: 3-4 år.  

Den första enkäten handlade om ”barnomsorgens uppgift att utgöra ett komplement till 

hemmet.”(Ivarsson Jansson, 2001, s 175) Den andra uppföljande enkäten handlade istället om 

hur föräldrarna såg på uppfostran av barnen och barnomsorgen. Den första 

föräldraundersökningen visade att föräldrarna ansåg att förskolan kompletterade hemmen 

eftersom barnen får träffa andra vuxna och barn som ger social stimulans. Föräldrarna som 

deltog i undersökningen ansåg även att det var viktigt att barnen lärde sig att kunna lösa 

konflikter samt att känna sig trygga i andra vuxnas närvaro.  

 

Ivarsson Jansson (2001) visar i den andra föräldraundersökningen att de flesta föräldrarna 

ville vara med och påverka och inte bara när det gäller sitt eget barn utan även inverka på 

värderingsfrågor, verksamhetsfrågor som t.ex. dess innehåll samt utförande. Dessa föräldrar i 

undersökningen ansåg sig bäst kunna förmedla sina åsikter vid föräldrasamtal samt 

föräldramöten. Författaren menar även att föräldrarna i undersökningen var nöjda med 

samarbetet mellan sig själva och pedagogerna, de ansåg att de fick den information som de 

behövde. 

Ivarsson Jansson (2001) finner skillnader i hur personalen samt föräldrarna ser på barnens 

fostran. Hon anser att det är förskollärarna som står för den planerade verksamheten och 

barnens utveckling i och med att de befinner sig inför en förändringsinriktning. Enligt 

barnskötarna är det viktigt med utveckling, medan vissa av dem anser att man borde främja 

nuet. Föräldrarna anser att det är just de planlagda aktiviteterna som inte är stimulerande men 

att resten av verksamheten är stärkande på ett gemensamt plan. Ivarsson Jansson (2001) 

menar även att föräldrarna anser att deras barn utvecklar sin sociala förmåga genom att de 

möter andra barn i verksamheten. Författaren finner även att föräldrarna i undersökningen 

menar att barnen får lära sig att hantera konflikter och att barnen möter andra vuxna och på så 

vis anser föräldrarna att förskolan blir ett komplement till hemmet. 
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2.2. Hallen som mötesplats 

Vi har tidigare nämnt att Markström (2007b) beskriver hallen som en mötesplats där barn, 

pedagoger och föräldrar möts varje dag. Hennes undersökning handlar om förhandlingar i 

verksamheten. Hon har genomfört deltagande observationer i verksamheten och intervjuat 

föräldrar, barn och pedagoger i två förskolor i olika områden. Markström (2007b) beskriver 

olika hämtningar och lämningar som sker i hallen.  

Markström (2007b) belyser att:  

 
den svenska förskolan har av tradition haft en strävan efter likhet mellan hemmet och 

institutionen och mellan föräldrar och personal. De som också karaktäriserar förskolan är 

att aktiviteter ofta är organiserade och begränsade till särskilda rum och platser under vissa 

bestämda tider. ( Markström 2007b, s 101).  

 

Hon menar att föräldrar inte anses beträda andra rum än hallen vid lämning och 

hämtning. Författaren menar även att det finns en osynlig regel för hur lång tid 

hämtning och lämning borde ta. Hon menar att denna överlämning borde ske i hallen för 

att sätta gränser mellan de olika rummen och att föräldrarna anses stanna en kortare 

stund. Markström (2007b) tar upp ett exempel på hur det kan se ut. Hon beskriver en 

mamma som ska hämta två barn, ett av barnen sover. Mamman väcker barnet och sätter 

sig i en soffa bredvid bordet där pedagogerna sitter och fikar. En annan pedagog 

kommer in i rummet och talar om att hon ska ta en kaffe eftersom hon ännu inte har 

hunnit det. Mamman säger då att det skulle vara gott med en kopp kaffe, pedagogerna 

svarar inte och mamman går kort därefter ut i hallen. Markström (2007b) kan se att 

hämtningen kan skilja sig åt mellan föräldrarna, då en del kliver in i verksamheten 

medan en del väljer att stanna i hallen.  Utifrån sina observationer och intervjuer kan 

hon konstatera att pedagogerna ibland kan känna att föräldrarna drar ut på tiden vid 

lämning och hämtning vilket pedagogerna anser komplicerar överlämningen. 

Markström (2007b) anser också att pedagogerna ofta tar ett steg bak vid hämtning 

eftersom pedagogerna ofta har andra aktiviteter då men att pedagogerna ofta hälsar. 
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2.3. Föräldrakooperativ 

Förr var förskolan mest till för förvaring av barn. Idag anser vi att förskolan handlar mer 

om lärande och ”övning” inför skolan, där mycket handlar om att förbereda sig och 

utvecklas som människor. Det finns idag flera olika barnomsorgsformer. Vi har valt att 

inrikta oss på föräldrakooperativ. Hur kom det sig att föräldrakooperativ bildades från 

första början?  

Det har tidigare forskats om varför föräldrakooperativ kommit till.  Trygged (2000) har gjort 

en fallstudie av en föräldrakooperativförskola och en friskola. Han tar upp hur verksamheten 

blev till, vad den innehöll samt vilka problem som uppstod. Som vi tidigare nämnt visar 

undersökningen att det var främst under 1980-1990 talet som det blev vanligare med 

föräldrakooperativ. Han menar att föräldrakooperativ handlar om att involvera familjerna 

samt att föräldrarna blir delaktiga och arbetsgivare i den pedagogiska verksamheten.  

 

Vi har tidigare i inledningen också tagit upp att Trygged (2000) anser att det berodde på en 

barnomsorgsbrist då det föddes många barn under hela 90-talet och att detta medförde att 

många föräldrakooperativa förskolor/daghem startades. Även Sundell m fl. (1991) konstaterar 

att föräldrakooperativen kom till i mitten av 1970- talet men att det var i slutet av 1980-talet 

och i början av 1990-talet som föräldrakooperativen ökade kraftigt. Mats Liberg och Carl-

Johan Engström (1987) har undersökt hur många föräldrakooperativ det fanns i varje kommun 

i Sverige under år 1985-1987 genom en enkätundersökning som de skickade ut till alla 

kommuner. De ville även samla in data om de olika kooperativen, detta gjordes med ett 

frågeformulär som också skickades ut till samtliga förskolor. De gick vidare med 

undersökningen genom att 13 av dessa blev utvalda för fortsatta studier. Denna studie gick ut 

på att föräldrar och personal på de utvalda kooperativen blev intervjuade. Liberg och 

Engström (1987) har även observerat några timmar på varje förskola och de fick därmed ett 

gott helhetsintryck av varje verksamhet. Författarna har kommit fram till att det fanns 104 

kooperativa daghemmet år 1985 när undersökningen startades.  År 1987 konstaterade de att 

det fanns 193 daghem vilket är en ökning på ca 80 % på två år.  Författarna kan också 

konstatera att föräldrakooperativet Kossan inte är det första kooperativet som vi tidigare 

nämnt utan det är ett av de tre första. Lieberg och Engström (1987) anser att det första 

föräldrakooperativa daghemmet är Lekloftet i Lund, som startades redan 1969. Det var efter 

detta som Kossan och ett till kooperativ startades 1975. Lieberg och Engström (1987) påvisar 

även att det var under 1980-talet som just föräldrakooperativ blev ett stort debattämne.  
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Det var vid denna tid som de mest skeptiska ändrade sina åsikter och började tänka positivt 

om föräldrakooperativ. De har tittat på statistik under hela 1980-talet och kommit fram till att 

föräldrakooperativen ökade med 60 % under denna tid. Som vi tidigare nämnt var det under 

1980-talet och början på 1990- talet som föräldrakooperativen utökades i Sverige. De flesta 

undersökningarna som gjorts har genomförts i Stockholm. Sundell m fl. (1991) har genomfört 

en studie över Stockholms föräldrakooperativa daghem som politikerna valde att främja och 

stödja. Syftet med deras studie är att undersöka vad barn, personal samt föräldrar erbjuds av 

Stockholms föräldrakooperativ jämfört med kommunala förskolor. De undrar vilka likheter 

och skillnader som finns. Den största skillnaden Sundell m fl. (1991) finner är att föräldrar i 

kommunala daghem och föräldrakooperativ skiljer sig åt när det gäller inflytande och 

föräldramedverkan. De menar att föräldrar inom ett föräldrakooperativ har fler roller i 

verksamheten och föräldrarna är mer aktiva i verksamheten än i kommunala daghem. 

Föräldrar har större ansvar och mer arbetsuppgifter i föräldrakooperativa förskolor jämfört 

med kommunala förskolor.  

De arbetsuppgifter som ingår i ett föräldrakooperativ kan vara att de sköter förhandlingar, 

vikarierar, svarar för administrationen, vara arbetsgivare eller bara delta praktiskt.  Sundell m 

fl. (1991) menar även att en stor skillnad är att föräldrarna har arbetsgivaransvar inom ett 

föräldrakooperativ, samt att kommunala förskolor ofta bestå av flera avdelningar medan de 

föräldrakooperativ de undersökt endast har en avdelning. Ett annat resultat de fick var att barn 

inom föräldrakooperativ rekryterades inom ett större område samt att det var 

föräldrakooperativen som skötte rekryteringen själva jämfört med kommunala förskolor. En 

viktig aspekt för att föräldrarna ska kunna ha sina barn på ett föräldrakooperativ är att deras 

chef har insikt i vad föräldrakooperativ innebär. Detta betyder att chefen måste vara medveten 

om att föräldrarna kan behöva ta ledigt för att arbeta i förskolans verksamhet ifall en pedagog 

blir sjuk.  

Motsatsen till Sundell m fl. (1991) som har jämfört kommunala förskolor med 

föräldrakooperativa förskolor så tar Engström och Engström (1982) endast upp information 

om ett föräldrakooperativ, vilket är Kossan. Vi har tidigare nämnt att författarna påvisar att 

Kossan var ett av de första föräldrakooperativen som startades.  

 

 



12 

 

Engström och Engström (1982) beskriver att föräldrarna som valde att starta 

föräldrakooperativet Kossan ansåg att de klarade av att hjälpa till att driva verksamheten, trots 

att de inte hade någon utbildning inom traditionell förskoleverksamhet. Föräldrarna ansåg att 

de klarade av vanligt hushållsarbete som t.ex. städning, matlagning, snickring samt sy och 

ansåg därför att de var behövda. Författarna har även genomfört intervjuer med barnen, 

föräldrarna samt pedagoger för att se hur de påverkas av att medverka i ett föräldrakooperativ. 

Engström och Engström (1982) intervjuade pedagogerna om hur barnen hanterade att 

föräldrarna var medverkande i verksamheten. Pedagogerna menar att föräldrarnas närvaro 

medförde att barnen fick starkare band till fler föräldrar och kände sig då tryggare. 

Pedagogerna visar även på att det inte finns så starka gränser mellan hem och förskola. 

Barnen på förskolan ser verksamheten som något de gör tillsammans som en familj.  

Hellqvist (1995) har genomfört en rapport där hon jämför tre olika driftsformer, vilka är 

privata daghem där föräldrakooperativ och aktiebolag räknas in samt kommunala daghem. 

Hon jämför föräldrars och personals upplevelser av olika kvalitetsaspekter. De frågor hon 

ställer är: Hur bedömer föräldrar och personal kvaliteten i barnomsorgen, i vilken utsträckning 

arbetar personalen med pedagogiska programmet, tillgodoser förskolan föräldrarnas behov av 

service och hur väl fungerar samarbetet mellan personal och föräldrar?  För att få svar på 

dessa frågor har hon genomfört en enkätundersökning. Vi kommer endast redogöra resultat 

om föräldrakooperativ då de andra två driftsformerna inte är relevanta för vårt arbete. Ett 

resultat Hellqvist (1995) kommer fram till är att de flesta föräldrarna som deltog i 

undersökningen var nöjda med den barnomsorg som de erbjöds. Föräldrarna grundar sina svar 

på de förutsättningar som finns och de anser att personalen gör ett bra jobb. När det gäller 

föräldrarnas medverkan i verksamheten finner hon att föräldrakooperativen skiljer sig ganska 

stort från de andra driftsformerna. Skillnaden är att ett aktivt deltagande från föräldrarna är en 

grund till att föräldrakooperativen fungerar. Hellqvist (2005) kan konstatera att föräldrarna i 

föräldrakooperativen är mer nöjda med barnomsorgen än de föräldrar som har sina barn i 

någon av de andra två driftsformerna. Hon menar att det troligtvis beror på att föräldrarna i 

föräldrakooperativen har större insyn och inflytande genom aktivt deltagande än vad 

föräldrarna får i de andra driftsformerna. Hellqvist (2005) konstaterar även att personalen 

inom föräldrakooperativ befinner sig i en annorlunda situation när det gäller relationen mellan 

föräldrarna. Hon menar att detta beror på att relationerna är oklara då föräldrarna ibland är 

arbetspartner och ibland endast föräldrar. Hellqvist (2005) menar då att detta kan orsaka 

problem eftersom personalen har svårt att hitta balans i sina förhållningssätt.  
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Sundell, m fl. (1991) skriver även att föräldrakooperativen har fått en del kritik från bland 

annat fackliga organisationer men även från andra pedagoger. Den kritik de tar upp handlar 

t.ex. om att föräldrarna anses vara olämpliga att ta över delar av det pedagogiska arbetet utan 

att ha utbildning inom området. En annan kritik som tas upp är att föräldrakooperativen anses 

vara segregerade vilket betyder att verksamheten inte är till för vem som helst.  

Engström och Engström (1982) skriver precis som Trygged (2000), Lieberg och Engström 

(1987) att facket är kritiska till att föräldrarna inte är utbildade och de menar att man inte kan 

räkna föräldrarna som arbetare i verksamheten. Facket menar även att föräldrarna inte bör ha 

alltför mycket inflytande i daghemmens verksamhet. De menar att föräldrarna går in och tar 

över barnskötarnas och förskollärarnas jobb. Den sista kritiken som tas upp kan däremot inte 

kopplas till den kommunala förskolan eftersom föräldrarna inte har samma inflytande som i 

en föräldrakooperativ förskola. 

Vi har tidigare nämnt att Hellqvist (2005) har studerat skillnader och likheter mellan 

kommunala förskolor och föräldrakooperativ. Gun Unenge (1988) har istället endast 

undersökt föräldrakooperativa förskolor. I hennes undersökning har hon använt sig av både 

intervjuer, kompletterande observationer samt en enkätundersökning. Hon har intervjuat 30 

pedagoger och 50 föräldrar. Unenge (1988) konstaterar i sin undersökning att föräldrarna har 

en trippelroll. Hon menar att föräldrarna är både medarbetare, arbetsgivare samt föräldrar. 

Undersökningen visar även att daghemmen som hon undersökt skiljer sig åt när det gäller 

föräldrarnas delaktighet och engagemang i och utanför verksamheten. Det visade sig att 

arbetsinsatsen skiljde sig åt mellan de olika daghemmen. I vissa daghem var föräldrarna 

endast engagerade i det administrativa som bland annat rekrytering, planering samt ekonomi. 

I en del andra daghem var föräldrarna mer närvarande och delaktiga i verksamheten. 

 

Annika Theodorsson (2003) har sedan genomfört en jämförande undersökning på tre olika 

föräldrakooperativa förskolor. Hon har använt sig av observationer och intervjuer. Hon valde 

att genomföra observationer för att få en inblick i hur den deliberativa demokratin fungerar 

inom ett föräldrakooperativ samt att undersöka vilka effekter den har under en längre period 

på de människorna som deltar i verksamheten. Theodorsson (2003) använder sig av begreppet 

deliberation som enligt henne innebär att man diskuterar olika problem och frågor 

tillsammans med andra. Hon kommer fram till att längden på samtalen är viktiga och anser att 

ju längre samtalen pågår desto mer får alla parter ut av det.  
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Theodorsson (2003) undersöker hur föräldrarna får information om olika möten respektive 

verksamhetsinformation genom informella samt formella arenor. Med informella arenor 

menar hon de samtal som sker i vardagen såsom hämtning och lämning i hallen. När hon 

beskriver de formella arenor menar hon de tidsplanerade situationerna som t.ex. 

utvecklingssamtal samt föräldramöten. Theodorsson (2003) konstaterar att de som har svårast 

att ta upp frågor eller funderingar i de informella arenorna har även svårt att komma till tals 

via möten där tid är utsatt för diskussion. Författaren belyser att det var nya frågor samt om 

man hade en annan åsikt som var det besvärligaste för föräldrarna att föra vidare till 

diskussion. 

2.4. Föräldraroller 

Som vi tidigare beskrivit så är det föräldrarna till de barn som är inskrivna i ett 

föräldrakooperativ som är deltagande och aktiva i verksamheten, de turas alltså om att 

”arbeta” ca 1 vecka/ förälder. Det har tidigare forskats om pappors medverkan i 

föräldrakooperativ.  Detta har Unenge (1994) studerat då hon har genomfört en fallstudie med 

hjälp av intervjuer, enkäter samt observationer i några utvalda föräldrakooperativa daghem. 

Hon blev intresserad av vad pappornas medverkan i daghemmen betydde för barnen i och 

med att förskolan nästan bara består av kvinnor. I studien undersöker hon vilka 

arbetsuppgifter, vilken funktion samt vilken roll papporna har i jämförelse med mammorna. 

Unenge (1994) ville även undersöka vilken inverkan papporna hade i de aktiviteter som 

försiggick i verksamheten. Hon kan se skillnader mellan mammorna respektive pappornas 

roller i relationer till sina barn, tidsprinciper och interaktionsstilar. Unenge (1994) menar att 

papporna tänker mer på sin roll, antingen är de med barnen eller tillbringar tid i köket medan 

hon anser att mammornas roll är splittrad.  Hon menar att mammorna länkar samman olika 

aktiviteter som t.ex. köksarbete, samtal med barnen och samvaro med barnen. Unenge (1994) 

menar även att papporna ägnar sig åt flera olika aktiviteter, en del pappor leker lugna leker 

men det finns även de som leker lite mer busiga och fysiska lekar medan mammorna mer 

likartat föredrar lugna sysselsättningar. Papporna som hon intervjuat uttrycker att det är bra att 

barnen får se att även pappor klarar av att ta hand om hushållssysslor och kan ta hand om 

barn. Författaren anser då att papporna blir förebilder för den moderna pappan när de är 

närvarande i verksamheten. Unenge (1994) kategoriserar papporna i tre olika grupper.  
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Hon anser att första gruppen består av pappor som är lugna och tar en tröstande och hjälpande 

roll i gruppen. I den andra gruppen har hon placerat den initiativrika och lugna pappan som i 

gruppen tar en hjälpande, lekledande samt tröstande roll. Den sista och tredje gruppen består 

av den initiativrika och lekfulla pappan som i gruppen anses vara tröstare, lekkompis och 

hjälpare. Unenge (1994) konstaterar att nio av de tio papporna som observerades var lugna 

och mer eller mindre initiativrika. Hon anser att papporna samspelade med barnen på ett vuxet 

sätt. Den lekfulla pappan ansåg hon kom ner i barnens värld och spelade en lekkompisroll. Ett 

annat resultat Unenge (1994) kommer fram till är att papporna och mammorna är lika 

engagerade och involverade dock inom olika ansvarsområden.  

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka vilka föräldraroller som framträder i 

verksamheten. Det har tidigare forskats om roller, men dock inte så mycket inom 

föräldrakooperativ utan mest i den kommunala förskolan. Den forskning som finns inom 

kommunala förskolan handlar bland annat om förskollärares respektive barnskötares roller 

och arbetsuppgifter. I en studie av Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren (2008) har detta 

undersökts. De har undersökt vad som händer under en workshop när deltagarna diskuterar 

kvalité i förskolan. Det visar sig att t.ex. rektorer, förskolor, kommuner samt arbetstagare har 

skilda åsikter om förbundens försök att påverka de olika yrkesrollerna samt verksamhetens 

innehåll. Efter att Gustafsson och Mellgren (2008) observerat olika workshoppar har de 

intervjuat vissa deltagare som medverkat. Unenge (1994) beskriver tidigare forskning om 

roller inom föräldrakooperativ. De roller som hon tar upp är föräldrarollen samt 

personalrollen. Denna forskning är dock internationell. Hon redogör för forskning om 

skillnader mellan dessa roller i Amerikanska daghem med föräldramedverkan. Författaren 

belyser att ” Förälderns roll är jämförelsevis diffus och utan gränser, medan personalens roll 

är specifik och begränsad.” (Unenge, 1994, s. 53). Hon menar att lärarrollen innebär att 

lärarna ser till hela gruppen medan föräldrarollen innebär att föräldrarna endast ser till sina 

egna barn. Hon anser att föräldrarna efter ett tag kommer in i rollen och börjar te sig nästan 

som pedagoger. Författaren menar att pedagogerna kommunicerar lättare med föräldrarna när 

föräldrarna väl inser att det finns en skillnad mellan de olika rollerna.  
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2.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Eter att ha undersökt tidigare forskningsområden, kan vi konstatera att det idag finns relativt 

lite forskning inom området föräldrakooperativ, men desto mer om samarbete och roller inom 

kommunala förskolor. Vi kan även konstatera att det finns viss kritik mot föräldrakooperativ.  

Den kritik som tas upp är bland annat att föräldrar inte har någon pedagogisk utbildning samt 

att de riskerar att ta ifrån pedagogerna sitt jobb, då de hoppar in och hjälper till i 

verksamheten. I den tidigare forskningen kan vi även se att det var under 1980-1990 talet som 

föräldrakooperativen började öka kraftigt i och med den barnomsorgsbristen som rådde vid 

denna tidpunkt i Sverige. Tidigare forskning visar även att föräldrakooperativen ökade med 

ca: 80 % mellan 1985-1987. Tidigare forskning visar även att den forskning som finns 

behandlad om just rollbegreppet inom föräldrakooperativ mest finns internationellt. Den 

internationella forskningen har vi inte koncentrerat oss så mycket på då vi tittat på roller i en 

svensk förskola samt på grund av tidsbrist. Den forskning som finns i Sverige om roller och 

dess innebörd handlar mestadels om den kommunala förskolan. Den forskning som finns om 

roller i föräldrakooperativ i Sverige handlar om mammarollen respektive papparollen där de 

olika rollerna utspelar sig i verksamheten då föräldrarna är medverkande. De roller som tas 

upp inom kommunala förskolor handlar mest om pedagogernas roller och arbetsuppgifter 

samt barnens roller men dock inte så mycket om föräldrarollen. Den tidigare forskningen 

visar även att det har forskats om skillnader och likheter mellan kommunala förskolor och 

föräldrakooperativa. Några forskare har även genomfört undersökningar mellan flera olika 

föräldrakooperativ. En av de studier som vi funnit, intresserar sig för den problematik som 

kan uppstå när föräldrar deltar i den pedagogiska konkreta verksamheten och det är på den här 

punkten vår uppsats tar vid. Tidigare forskning visar även att föräldrakooperativa förskolor 

kan skilja sig åt när det gäller föräldrarnas engagemang och delaktighet. I vissa daghem var 

föräldrarna endast engagerade i det administrativa som bland annat rekrytering, planering 

samt ekonomi. I en del andra daghem var föräldrarna mer närvarande och delaktiga i 

verksamheten. Tidigare har en del forskare inriktat sig på rollbegreppet inom kommunala 

förskolor och då endast undersökt pedagogerna och barnens roller. Utifrån detta har vi valt att 

inrikta vår fortsatta studie med att undersöka vilka föräldraroller som framträder i en 

föräldrakooperativ förskola. Detta val har gjorts på grund av att det idag finns lite forskning 

om detta område. 
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3. Fältarbete och intervjuer vid förskolan Rosen 

Detta kapitel kommer innehålla en beskrivning av vårt urval av förskola samt hur vi har gått 

till väga vid kontakten med förskolan. Vi har valt att använda fiktiva namn på förskolan och 

de personer som vi observerat samt de personer som deltagit i vår studie. Vi har valt att döpa 

vår undersökningsförskola till Rosen. Efter beskrivningen av kontakten med förskolan Rosen 

följer en redogörelse för vår etnografiska ansats som mynnar ut i hur våra intervjuer samt 

observationer har gått till. Därefter redogör vi för vilka forsknings etiska aspekter vi har utgått 

ifrån vid vårt genomförande. Efter det beskrivs hur vi har analyserat vårt datamaterial dvs. 

intervjuerna samt observationerna. 

3.1. Urval 

Vi funderade länge på hur många föräldrakooperativ vi skulle välja att utföra vår 

undersökning på. Från att ha funderat på att jämföra en vanlig kommunal förskola med en 

föräldrakooperativ förskola till att jämföra tre föräldrakooperativa förskolor som sedan ledde 

oss in på att endast undersöka ett föräldrakooperativ. Vi ansåg att vi hade tagit på oss en för 

stor undersökning som skulle ta alldeles för lång tid.  

 

Vi menar att det skulle vara bättre att spendera längre tid på en och samma föräldrakooperativ 

förskola för att bli mer insatta och få en helhet, istället för att välja flera och bara undersöka 

på ytan. När vi valde just detta föräldrakooperativ tänkte vi på att vi ville undersöka 

föräldrarnas delaktighet i verksamheten, vilket just detta föräldrakooperativ uppfyllde i och 

med att föräldrarna är närvarande i verksamheten. Det fanns flera andra alternativ på 

föräldrakooperativ men vi valde förskolan Rosen för att vi båda genomfört VFU där och 

kände att vi lätt kunde få kontakt med dem. Vi visste därmed att föräldrarna var delaktiga i 

verksamheten och ansåg att det då var ett bra alternativ för vår studie. 

3.2. Kontakt med förskolan 

Efter litteratursökningarna kontaktade vi ett föräldrakooperativ för att få tillåtelse att 

genomföra vår studie hos dem. Kontakt togs via telefon där det bestämdes tid för ett 

informationsbesök. När detta informationsmöte ägde rum informerades personalen inom 

föräldrakooperativet om hur studien skulle gå till väga samt vad det var vi ville undersöka.  

Vi diskuterade med pedagogen som vi hade bestämt tid med om vilka dagar vi kunde komma 

och observera verksamheten.  
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Tillsammans kom vi fram till att observationerna skulle börja redan veckan efter besöket samt 

att vi skulle sätta upp en informationslapp (se bilaga 1) till föräldrarna i hallen. Denna lapp 

satte vi upp dagen efter besöket rakt framför dörren så att alla föräldrar skulle se den. 

Pedagogen ansåg att vi inte behövde ta kontakt med förskolechefen eftersom det är ett 

föräldrakooperativ, samt att det är pedagogerna som bestämmer om de vill vara med eller inte. 

3.3. Etnografisk ansats 

Vi har valt att till viss del utgå ifrån en etnografisk ansats, där vi har gått ut i verksamheten 

och observerat händelser med ett öppet sinne. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) 

anser att en etnografisk forskare studerar ute på fältet under en längre tid. Vi utgår bara till en 

viss del ifrån etnografin eftersom vi inte kunnat observera fältet under en längre tid på grund 

av studiens tidsram. För att få svar på våra frågeställningar samt syftet har vi genomfört 

intervjuer med föräldrar samt observerat ute på fältet.  

Birgitta Kullberg (1996/2004) beskriver etnografisk ansats som fältarbete där man som 

forskare utför förberedelser för det fält man ska undersöka. Hon menar att man sedan ska 

kunna genomföra fältarbetet som senare ska analyseras och mynnas ut i ett resultat samt 

rapportering. Kullberg (1996/2004) anser precis som Andreas Fejes och Robert Thornberg 

(2009) att etnografi handlar om att spendera en längre tid ute på fältet där man observerar vad 

som sker i olika situationer. Kullberg (1996/2004) menar att man som etnografisk forskare 

ofta har många frågor om sitt forskningsområde som man är nyfiken på och vill ta reda på.  

 

Hon menar att man ska läsa in sig på ämnet om forskningsområdet och söka efter tidigare 

forskning och vad denna forskning har kommit fram till. Författaren menar även att man som 

etnografisk forskare väljer en forskningsmetod efter att ha läst in sig på ämnet. Kullberg 

(1996/2004) menar att man sedan ska planera och utföra den metod som väljs. Hon anser 

sedan att man ska analysera det insamlade materialet samt redovisa resultatet från 

undersökningen. Kullberg (1996/2004) menar att man inte behöver ha en frågeställning eller 

ett syfte helt klart för sig när man genomför fältarbete men att man inte bör gå in i fältet helt 

utan föreställningar om vad som komma skall. När vi bestämde oss för vilket ämne vi ville 

undersöka läste vi först in oss på ämnet. Därefter utgick vi ifrån det stora hela för att sedan ute 

på fältet inrikta oss på en specifik fråga. När vi gick ut på fältet hade vi inte riktigt klart för 

oss vad vi skulle observera, det vi visste var att vi ville titta på samarbetet mellan föräldrarna 

och pedagogerna.   

 



19 

 

När vi hade genomfört observationerna samt intervjuer hade vi fått mycket empiriskt material, 

vi undersökte detta och kom då fram till att vi intresserade oss för föräldrarnas olika roller i 

verksamheten.  Vi har alltså utgått ifrån Kullbergs (1996/2004) resonemang om hur man 

genomför en etnografisk studie. 

3.4. Genomförande 

I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi har gått till väga när vi utfört våra observationer 

samt intervjuer. Vi började med att observera verksamheten fem dagar, dessa dagar var 

utspridda över två veckor. Vi delade upp observationerna på olika tider som vi hade bestämt 

innan så att vi fick se helheten av verksamheten. De områden vi observerade var: Hallen, 

köket, matsituationerna samt lek ute och inne. Dessa områden bestämdes på plats, vi rörde oss 

där det var mest aktivitet. Under de två veckor vi spenderade i verksamheten fick vi se hur två 

pappor var verksamma i förskolan. Efter att deras vecka var slut frågade vi om de ville ställa 

upp på en intervju. De två papporna ställde vänligen upp och dessa intervjuer skedde vid två 

olika tillfällen. Båda intervjuerna ägde rum i förskolans lokaler, den ena under arbetstid och 

den andra efter stängning. Intervjuerna med papporna varade mellan 25-40 min. Vi valde att 

ställa öppna frågor för att få föräldrarnas egna berättelser. Vi ställde även frågor om 

situationer som vi iakttagit under observationerna. När vi hade genomfört de två intervjuerna 

ansåg vi att vårt egna empiriska material var otillförlitligt då vi inte kunde dra slutsatser 

utifrån endast två intervjuer samt att vi ville höra fler föräldrars berättelser. Vi bestämde 

därför att intervjua två mammor eftersom vi endast intervjuat två pappor innan. De två 

mammorna som valde att ställa upp i våra intervjuer, kontaktades via mail. Den ena intervjun 

ägde rum i förskolan vid en hämtning, den andra ägde rum i informantens hemmiljö på grund 

av personliga skäl. Intervjuerna som fördes med mammorna pågick mellan 25-30 min. Alla 

fyra intervjuerna spelades in på band samt mobil. Vi delade upp de fyra intervjuerna så att vi 

genomförde två var. Den som inte intervjuade satt bredvid och förde anteckningar samt fick 

tillfälle att föra fram funderingar i slutet av intervjun. Vi bestämde oss för att intervjua en 

mamma och en pappa var. Under den här rubriken har vi beskrivit hur vi har gått tillväga vid 

våra intervjuer samt observationer.  
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3.4.1. Intervjuer 

Här kommer vi redogöra för litteratur som vi kopplat till våra tillvägagångssätt vid våra 

intervjuer. 

När det gäller intervjuerna har vi utgått ifrån Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) samt 

Martyn Denscombe (2009). Denscombe (2009) anser att man som intervjuare kan använda sig 

av öppna respektive fasta frågor. Han menar att öppna frågor innebär att man låter 

intervjupersonen få svara efter egen erfarenhet och att frågorna då oftast är korta medan svaret 

är längre. Med fasta frågor menar han att det oftast finns ett givet svar då intervjupersonen får 

välja bland svarsalternativ. Vi valde att utföra öppna frågor i våra intervjuer eftersom vi ansåg 

att det var viktigt att låta intervjupersonen få berätta med egna ord om sina egna upplevelser 

och tankar. Under våra intervjuer använde vi oss även av några fasta frågor för att hålla 

samtalet inom rätt ämne. Vi ville även få så stor inblick som möjligt i hur föräldrarna i 

verksamheten upplevde att vara delaktiga i verksamheten. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver olika exempel på hur man kan ställa intervjufrågor. Vi har använt oss av fyra av 

deras förslag på hur man ställer frågor. Dessa är uppföljningsfrågor som innebär att vi som 

intervjuare är mer nyfikna på det som just sagts och försöker då ställa följdfrågor för att få 

mer information. Den andra typen av intervjufrågor kallar de för sonderingsfrågor som 

innebär att intervjuaren försöker få mer detaljerad information om någon situation. Vi har 

även använt oss av tystnad som författarna beskriver som ett tillfälle där intervjupersonen får 

reflektera och associera för att sedan återkomma med ny betydelsefull information. Den sista 

varianten som vi valt att utgå ifrån är inledande frågor vilket innebär att vi som intervjuare ber 

intervjupersonen att berätta eller beskriva om någon situation. 

 

 Patrik Aspers (2011) menar att det är bättre att kombinera observationer med intervjuer 

(samtal) för att få en helhetsuppfattning. Vi har därför valt att utföra vår undersökning med 

hjälp av både observationer och intervjuer. Vi har även utgått ifrån semistrukturerade 

intervjuer enligt Denscombe (2009). Han menar att det innebär att intervjuaren har färdiga 

ämnen och frågor som informanten ska besvara. Han menar dock att intervjuaren är flexibel 

när det gäller ämnenas ordningsföljd och låter informanten utveckla sina idéer och berätta mer 

utförligt om ämnena som intervjuaren tar upp. Denscombe (2009) menar också att betoningen 

ligger på informanten som utvecklar sina uppfattningar samt att svaren är öppna. Vi anser att 

vi har använt oss av både fasta och öppna frågor. På de fasta frågorna i intervjuerna har 

föräldrarna svarat ja och nej på, dessa frågor har vi oftast kompletterat med en följdfråga.  
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De öppna frågorna anser vi har gett oss olika svar och berättelser.  Denscombe (2009) 

beskriver även hur intervjun ska gå till, både innan, under och efter. Han belyser att båda 

parter bör hälsa på varandra och presentera sig, berätta om studien samt syftet med den. Han 

anser även att man som intervjuare bör få samtycke för att spela in intervjun samt informera 

informanten om att materialet kommer att bearbetas konfidentiellt. Han uttrycker att intervjun 

avslutas när intervjuaren anser att frågorna besvarats och fått den information som behövs 

samt att informanten ska ha fått möjlighet att ta upp saker som denne anser viktiga men ännu 

inte vidrörts. Denscombe (2009) anser även att intervjuaren ska avsluta intervjun med att 

tacka informanten för dennes medverkan. 

Nu kommer vi fortsätta att beskriva de fyra intervjuerna som vi genomfört. Vi har intervjuat 

två pappor och två mammor som vanligtvis är med i verksamheten. De två papporna som vi 

intervjuat har varit veckans förälder under våra observationer och därför ansåg vi att de 

passade bäst på grund av att vi även kunde ta upp observationssituationer med dem.  Den 

första pappaintervjun genomförde vi i förskolans lokaler efter stängning.  Det var förälderns 

val att ha intervjun i förskolans lokaler eftersom han bodde nära samt hade nyckel till lokalen. 

Den andra pappa intervjun genomfördes också i förskolans lokaler eftersom han var veckans 

förälder och kunde ta en paus för att bli intervjuad. Eftersom vi endast hade observerat pappor 

i verksamheten valde vi att kontakta även två mammor. Detta gjorde vi genom att skriva två 

brev som vi hängde på deras hyllor (Bilaga 3). En av de vi kontaktade via brev, tackade ja 

medan den andra inte svarade alls. Vi kom även fram till att kontakta två mammor via mail 

eftersom det tog en stund att få svar ifrån mammorna som vi kontaktade via brev. De två 

mammorna som valde att delta i undersökningen hade inte varit deltagande under vår 

observationstid. Vi valde två mammor eftersom vi ansåg att vi hade för tunt empiriskt 

material, och ansåg att materialet var otillförlitligt på grund av att vi endast hade två 

föräldraintervjuer.  Den ena mamman intervjuade vi i förskolans lokaler vid hämtning och det 

var hennes val att utföra den där. Vår sista intervju utförde vi hemma hos intervjupersonen på 

grund av personliga skäl. Några av de frågor vi valde att ställa till våra intervjupersoner var:  

 Vad anser du att din roll är när du är veckans förälder? 

 Vad gör man som förälder i ett föräldrakooperativ? 

 Reagerar ditt barn annorlunda då du är veckans förälder? 

(se flera frågor i bilaga 2) 
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3.4.2. Observationer  

Under denna rubrik kommer vi att koppla relevant litteratur som vi anser handlar om hur vi 

har gått till väga vid våra observationer. 

När vi genomförde de två första observationerna började vi med att bestämma i vilket rum vi 

skulle observera samt emellan vilken tid vi skulle vara där.  Vi bestämde oss för att börja 

observera hallen på morgonen och eftermiddagen. Det vi observerade var överlämningen 

mellan föräldrar och pedagoger och vad som händer i den situationen och hur de samarbetar. 

Efter det ville vi observera matsituationen samt leksituationer på eftermiddagen.  

I matsituationen observerade vi hur föräldern samspelar med barnen. I leksituationer 

undersökte vi vilken roll föräldern intog i verksamheten. Dessa val gjorde vi eftersom det är i 

dessa situationer som föräldern är deltagande, och att vi ville se hur det i praktiken fungerar. 

När vi observerade valde vi att sitta på två olika ställen i samma rum. Detta gjorde vi för att få 

en helhetssyn på rummet, och se olika situationer. Vid maten valde vi att en utav oss skulle 

vara deltagande genom att sitta med vid ett bord medan den andra satt i bakgrunden och 

observerade.  När vi var klara med observationerna pratade vi ihop oss om vad vi hade lagt 

märke till och diskuterade de olika händelserna. Efter observationernas slut åkte vi hem för att 

skriva rent våra anteckningar.  

Vi har utgått ifrån Katrine Fangen (2011) när vi genomfört våra observationer. Hon anser att 

man som observatör kan vara både deltagande, halvt deltagande samt icke deltagande under 

observationerna. Vi valde att prova på två av dessa alternativ, som är icke deltagande samt 

deltagande. Dessa val gjorde vi för att vi ville undersöka vilket alternativ som fungerade bäst 

för just vår uppsats. Vi har även utgått ifrån hur Aspers (2011) beskriver att man kan gå 

tillväga vid insamling av fältanteckningar. Han menar att man bör skriva ner vad, var och när 

det sker, även med vem, varför och hur det sker. Detta har vi utgått ifrån när vi genomfört 

våra observationer. 

Kullberg (1996/2004) menar att deltagande observation är det bästa sättet att samla in data när 

man använder sig av en etnografisk ansats.  Aspers (2011) anser att metoden observation och 

deltagande observation innebär att man som forskare undersöker en situation, där man iakttar 

vad som sker. Enligt författaren brukar man som observatör först se till helheten för att sedan 

se detaljer.  
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Fangen (2005) belyser att man använder sig av samspel med andra samt gör iakttagelser när 

man utför deltagande observationer. Hon menar att observation innebär att du som observatör 

står vid sidan av och för anteckningar över vad som sker, medan deltagande innebär att du är 

en av gruppen. Fangen (2005) menar alltså att man kan bli aktivt deltagande och bli en i 

gruppen genom att låta deltagarrollen ta över. Hon menar att man även kan göra tvärtom 

genom att bara observera situationen på håll och då bli mindre aktiv. Kullberg (1996/2004) 

beskriver också olika observationsroller. Både Fangen (2005) samt Kullberg (1996/2004) 

beskriver observatörsrollen när man aktivt deltar i verksamheten, dock benämner de rollen 

olika. Fangen (2005) kallar denna roll för deltagande observatör medan Kullberg (1996/2004) 

kallar den för den totala deltagaren. Fangen (2005) benämner även rollen observatör, som 

Kullberg (1996/2004) benämner som den totala observatören, dessa begrepp innebär dock 

samma sak, att man observerar vid sidan av. 

Kullberg (1996/2004) anser även att den deltagande observatören uppmärksammar olika saker 

då den är deltagande jämfört med endast observatör. Hon menar att man som deltagande 

observatör är en insider och tar då undersökningspersonernas perspektiv och en outsider när 

man endast observerar. Hon menar att man är en outsider när man ser 

undersökningspersonerna och dess grupp utifrån.  Fangen (2005) anser att det blir svårare att 

förstå situationen och dess kommunikation genom att bara observera. Hon anser att man 

kommer närmre de människor man ska observera om man använder sig av deltagande 

observation än vad man gör med andra olika kvalitativa metoder. Vi har valt att utgå ifrån 

Fangens (2005) resonemang om hur man kan observera. För oss innebar detta att vi fick en 

helhetsbild då vi provade två olika observationspositioner, vilket var en mer aktiv 

observationsroll samt en mindre aktiv roll som observatör. Fangen (2005) uttrycker här ovan 

att man kommer människorna man observerar närmare genom att ta en deltagande roll i 

observationen. Vi anser utifrån detta att det förde med sig en bättre kontakt med våra 

intervjupersoner, på grund av att vi skapat en relation med dem under observationerna. 

Som vi nämnt tidigare anser Fejes och Thornberg (2009) att begreppet etnografi står för 

fältarbete där deltagande observation är huvudmetoden. De menar att man är ute på fältet en 

längre tid och observerar vad som sägs och sker samt ställer frågor. Författarna anser att det är 

viktigt för observatören att närvara i undersökningsfältet. De menar att det handlar om att 

samla in så mycket material som är utförbart för att kunna få svar på sina frågor.  
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Fejes och Thornberg (2009) anser att man bör använda flera typer av insamlingsmaterial för 

att få en så rik och fyllig bild som möjligt om området. De menar att man kan använda sig av 

intervjudata, observationsanteckningar samt tillgängliga dokument. 

3.5. Forskningsetiska aspekter  

Vi har utgått ifrån vetenskapsrådets god forskningsed (2011) vid intervjuerna samt 

observationerna. Vetenskapsrådet (2011) påpekar att metoden deltagande observation kan 

bidra med etiska problem. När man använder denna metod kan man i olika situationer iaktta, 

delta samt spela in. De belyser att som observatör är det viktigt att följa de människor, samt 

lyssna och se just de personer du skall observera. För att göra detta ska du som observatör 

befinna dig i och runt dessa personers miljö. I Vetenskapsrådet (2011) står det att öppna 

observationsstudier är när undersökningspersonerna vet vad som pågår. Det står även att man 

som observatör skall genomföra observationerna organiserat med både anteckningar och 

scheman. De påpekar också att man som observatör ska försöka förhindra att påverka 

observationspersonerna så att det påverkar resultatet. I Vetenskapsrådet (2011) står det även 

att det finns etiska överväganden som är betydelsefulla när man utför deltagande 

observationer. Vi som forskare har alltså ansvar för att skydda de som observeras, det står att 

de observerades identitet inte får avslöjas. Detta kan vara knepigt men det är en regel som inte 

får brytas. 

När vi genomförde våra intervjuer, utgick vi även här ifrån vad som står i vetenskapsrådet 

(2011). De belyser att vi som intervjuare ska förmedla vilka rättigheter respondenten har.  

I varje intervju framförde vi att intervjupersonen hade rätt till att avbryta intervjun när som 

helst vid behov. Vi informerade även om vad uppsatsen handlade om samt att allt material 

skulle förstöras efter betygsättning. Enligt vetenskapsrådet (2011) var det även viktigt att 

informera om att allt material som namn, plats, ålder m.m. skulle behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att personuppgifter anonymiseras så att man inte kan avläsa vad eller vem 

uppsatsen handlar om. Vi upplyste även i ett brev till föräldrarna om att intervjuerna skulle ta 

mellan 20-45 min samt spelas in för att underlätta vårt analysarbete och vår transkribering.  

Även Kvale och Brinkmann (2009) menar att man bör informera intervjupersonen om syftet 

med arbetet samt hur det är upplagt. De anser även att det är viktigt att poängtera att 

intervjupersonerna är där frivilligt samt att de har rätt att avsluta intervjun när som helst. 

Författarna anser också att information om konfidentialitet bör redogöras.  
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De beskriver begreppet konfidentialitet så här: ”Konfidentialitet i forskning betyder att privata 

data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas.” (Kvale och 

Brinkmann 2009, s.88) 

Fangen (2005) tar upp fältarbetes etik i form av konfidentialitet samt informerat samtycke. 

Hon menar att man som observatör bör informera de personer som ska observeras om syftet 

med undersökning. Fangen (2005) menar dock att det kan vara svårt att informera om allt då 

man inte vet exakt hur materialet kommer tolkas. Inom observationer bör man även bearbeta 

materialet konfidentiellt, vilket hon beskriver. Fangen (2005) menar att personerna som man 

skriver om i undersökningen inte ska bli avslöjade. Hon menar att det enklaste och tryggaste 

sättet är att ändra personernas namn, organisationsnamn, ortens namn samt andra saker som 

kan avslöja enskilda deltagare.  

3.6. Data, bearbetning av data 

Här kommer vi att beskriva hur vi har bearbetat vårt insamlade empiriska material. Vi börjar 

bearbeta materialet som vi insamlat under observationerna. Därefter fortsätter vi med 

intervjumaterialet. När vi analyserade det empiriska materialet, fann vi tre olika roller som vi 

kunde se ute på fältet samt fått fram i våra intervjuer. Utefter vad vi fått fram har vi skapat tre 

roller som vi försökt namnge. Dessa namn har vi skapat utifrån det empiriska materialet samt 

egna benämningar på roller som vi sett framträder i verksamheten. 

3.6.1. Bearbetning och analys av observationerna 

När vi har bearbetat våra fältanteckningar efter varje observationstillfälle har vi utgått ifrån 

Fangens (2005) resonemang att man ska vara noga med att skydda sina fältanteckningar samt 

ändra namn på personerna, orten och organisationerna för att hålla det anonymt. Efter varje 

observationstillfälle skrev vi rent våra anteckningar för att sedan kunna ta ut de mest 

väsentligaste delarna som vi sedan kunde relatera till vårt syfte samt frågeställningar. Därefter 

kopplade vi observationerna till intervjufrågorna och analyserade dem för att kunna se ett 

samband och gruppera vårt insamlade material till ett resultat. Efter att vi skrivit rent våra 

anteckningar noggrant läste vi igenom dem och försökte koppla ihop fältanteckningarna med 

varandra och titta efter likheter och skillnader. Vi underlättade denna process genom att skriva 

ut fältanteckningarna och sedan klippa isär fältanteckningarna så att de utgjorde dag för dag. 

Vi lade dessa på golvet och började söka efter kopplingar mellan dem.  
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De vi ansåg hörde ihop med varandra, de vill säga liknande situationer och händelser 

grupperade vi i olika rader så att vi såg helheten. Därefter kategoriserade vi dessa rader och 

kom fram till att föräldrarna tog olika roller på olika platser. Detta går vi närmare in på i 

resultatdelen. 

3.6.2. Bearbetning och analys av intervjuerna.  

Varje intervju som vi genomförde spelade vi in på band. Detta inspelade material lyssnade vi 

igenom samtidigt som vi transkriberade vårt insamlade material. Med andra ord skrev vi ner 

ordagrant vad vi som intervjuare sa och vad våra intervjupersoner förde fram. När vi 

transkriberade våra intervjuer utgick vi ifrån Kvale och Brinkmanns (2009) resonemang om 

hur utskriften kan genomföras. Vi har utgått ifrån deras exempel att skriva ut vad som sägs 

ordagrant inklusive upprepande ord som till exempel aa och mm. Vi har även skrivit ner när 

informanterna eller när vi som intervjuare tar pauser. När vi analyserat vår insamlade data och 

har skrivit ner det i resultatet (se kap 5) har vi försökt att omformulera den muntliga intervjun 

till ett skriftligt resultat. Texterna omformuleras till lättförståliga meningar. Kvale och 

Brinkmann (2009) anser att det muntliga språket kan bli oförståeligt och därför bör det 

omformuleras till skriven text.  

Därefter fortsatte vi med att undersöka vad som kom fram i intervjuerna, vad de olika 

intervjupersonerna framförde samt vilka likheter och skillnader vi såg mellan dem. Vi 

kopplade sedan de olika skillnaderna och likheterna som vi kunde tyda i intervjuerna till vårt 

syfte och våra frågeställningar för att se att vi hade svar på dem. Även här läste vi först 

igenom intervjuerna för att sedan plocka ut de mest relevanta i materialet. Därefter försökte vi 

se en koppling mellan våra frågeställningar samt intervjufrågorna och dess svar vi fick. Vi 

gick vidare genom att kopiera in de utvalda delarna på separata papper för att sedan kunna 

skriva ut dem. Precis som med observationerna valde vi att klippa i sär intervju frågorna för 

sig och svaren för sig för att sedan analysera intervjuerna. Vi kategoriserade även dessa i olika 

grupper och kopplade ihop dessa med vårt analyserande material från observationerna. Vi fick 

därmed en helhet och ett resultat som vi presenterar i kap 5.  
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4. Vår etnografiska studie 

I detta kapitel redogör vi för vårt resultat som består av en beskrivning av vår undersöknings 

förskola samt en dag i verksamheten. Vi tar även upp de resultat som vi funnit när vi 

observerat verksamheten samt intervjuat fyra föräldrar. Resultatet kommer redogöra vilka 

roller som framträder i verksamheten samt vart de framträder någonstans. 

4.1. Beskrivning av förskolan Rosen  

Förskolan består av endast en avdelning med 17 barn och tre pedagoger. Barngruppen består 

just nu av barn mellan 1 - 4 år. Verksamheten ligger mitt i ett bostadsområde med en 

kommunal förskola inte långt därifrån. Föräldrakooperativet består av 14 rum varav 7 är 

lokaler till barnen, resterande är toaletter, kök, hall, kontor och personalrum. Det är två stora 

rum som används till samling, lek och mat, resten av rummen är mindre. Förskolan är belägen 

i en fastighet med två våningar. Den övre är pedagogernas del med kontor samt ett 

personalrum. Det är endast pedagogerna som vistas där förutom då 4-5 årsverksamheten är 

där för att få lugn och ro.  Deras utegård består av bland annat av gungor, sandlåda och en 

lekstuga m.m. Det första man ser när man kommer innanför dörren är en Whitebordtavla där 

pedagogerna dagligen skriver vad som försiggår på förskolan, som bland annat vikarier, 

matsäck, besök eller andra viktiga händelser. Man ser även att barnens krokar hänger i deras 

höjd för att barnen själva ska kunna nå sina egna kläder. Det finns även en krok för veckans 

förälder men de använder oftast sina barns krokar istället. I hallen finns det även en bänk som 

används vid av och påklädning. Vid väggen finns det också en gammal kökssoffa som 

pedagoger och föräldrar brukar sitta på vid förhandling i hallen. Över soffan hänger deras 

dokumentationstavla som de sätter upp bilder och presentationer av vad barnen gör på 

förskolan.  Förskolans lokaler är egentligen gjorda för två avdelningar men just nu delar de in 

sig i två grupper, en äldre och en yngre. Detta sker oftast på förmiddagen och vid samlingar. 

Det finns även en stor lekhall där barnen ofta leker, har rytmik samt samlingar. Köket i 

verksamheten ligger i anslutning till lekhallen samt stora rummet där bord, bilhörna, pyssel 

och spel finns. 

4.1.1. En etnografiskdag på förskolan Rosen 

En dag på förskolan Rosen kan se lite olika ut beroende på vilken dag i veckan man befinner 

sig där. Vi kommer därför här att beskriva en fredag på förskolan Rosen.  

Varje fredag börjar dagen med att förskolan öppnas av en pedagog, som går runt och tänder 

lampor, sätter på lugn musik och gör det mysigt för att det skall vara inbjudande för barnen.  
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De första barnen brukar komma till förskolan ca 7.30 och då kommer pedagogen oftast och 

möter upp barnet och föräldern i hallen. Enligt våra observationer är föräldrarna oftast rätt 

stressade på grund av att de måste lämna andra syskon i skolan samt hinna till sitt eget arbete i 

tid. Det är ofta anledningen att detta möte mellan föräldrar och pedagoger oftast går väldigt 

fort. När klockan börjar närma sig några minuter i åtta kommer den andra pedagogen till 

förskolan. Denna pedagog hälsar på alla barn som har kommit till förskolan och börjar se efter 

dem. Den första pedagogen tar då och börjar förbereda inför frukosten som sker vid åttatiden. 

Alla barn som börjar sin dag på förskolan innan åtta samlas tillsammans vid bordet med en 

pedagog och äter frukost. Den andra pedagogen har då ansvaret att ta emot de barnen som 

kommer under frukosten.  

 

Enligt våra observationer är det flest barn som kommer mellan åtta och nio på morgonen. 

Efter frukosten är det fri lek för barnen och en pedagog är närvarande med barnen och tar 

emot de som kommer. Den andra pedagogen tar då hand om disken. Den tredje pedagogen 

och veckans förälder med barn anländer vid ungefär 8.45. De andra pedagogerna hinner precis 

meddela den tredje pedagogen om sådant som hänt på förmiddagen samt information från 

föräldrarna, innan det är dags för samling i stora lekhallen. En av pedagogerna har hand om 

samlingen medan de andra sitter med och hjälper till. Veckans förälder står och diskar och 

städar undan frukosten under samlingens gång.  I slutet av denna samling frågar pedagogerna 

vilka barn som är sugna på att gå ut och leka och vilka som stannar kvar inne. Pedagogerna 

hjälps åt att klä på barnen kläderna och veckans förälder kommer sedan och hjälper till, när 

köket är iordningställt. Veckans förälder brukar oftast ta på sitt/sina egna barn kläderna först 

och sedan hjälpa andra barn. Därefter tar de oftast på sig sina egna kläder för att sedan följa 

med de barn som vill gå ut, även en pedagog går ut. Om det är bra väder ute är de ute en 

längre stund. De andra barnen som inte ville gå ut stannar inne med de andra två pedagogerna. 

Vid ca 10.45 kommer ”matbilen” med mat som lagas och förbereds på en annan skola på 

orten. Veckans förälder som ansvarar för maten hämtar den utanför grinden på förskolan och 

för den innanför gränsen på förskolan. Barnen samlas nästan alltid vid grinden för att titta på 

matbilen som varje dag väcker stort intresse. Föräldern återvänder nu in i köket och börjar 

duka och lägga upp mat i skålar mm. Samtidigt samarbetar pedagogerna med att ta in några 

barn i taget för att förbereda dem för lunchen. De hjälper barnen av med kläderna och 

uppmanar dem att gå på toaletten och att tvätta händerna. Innan maten samlas de äldre barnen 

i stora lekhallen och de mindre barnen i en mindre lekhall en bit ifrån den stora för att få det 

lite lugnare innan maten.  
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Veckans förälder och dennes barn får sedan gå och förklara för de båda grupperna 

tillsammans vad det blir för mat idag och säga varsågoda och sitt. Veckans förälder sitter 

alltid vid samma bord som sitt barn och har föräldern flera barn på förskolan så får de skifta 

plats olika dagar. Pedagogerna har även de varsitt bord att ha hand om. Vid de äldre barnens 

bord har de infört ett salladsbord så barnen själva får ta sallad med uppsikt av pedagogerna 

och veckans förälder. De går ett bord i taget och barnen får då lära sig att vänta på sin tur även 

om det kan vara lite jobbigt ibland. Efter att de ätit upp middagen börjar barnet vid bordet 

som har avdukning att duka av bordet med pedagogen och veckans förälders hjälp. Efter det 

går de tillsammans och hämtar efterätten som varje dag består av frukt. När pedagogerna och 

föräldern skär frukten i bitar blir det som vanligt gåtor till frukten. De brukar ha två val av 

”gåtor” varje dag att välja mellan.  Dessa ”gåtor” kan handla om djur, superhjältar, jobb eller 

om föräldrarna till barnen på förskolan. På fredagar är det valfria gåtor, en ”gåta” kan t.ex. se 

ut så här: Vad heter Kalles pappa? Hur låter katten? Efter lunchen städar veckans förälder av 

borden och diskar och ordnar i köket. Pedagogerna delar upp sig i tre grupper, den minsta 

gruppen med barn sover middag, den gruppen med de mellersta barnen har läsvila och den 

största gruppen har högläsning. När läsningen är över brukar pedagogerna be barnen att hitta 

på en lugn lek att leka för att inte störa de minsta barnen. Efter en stund frågar pedagogerna 

om de barn som inte varit ute om de vill gå ut, och då går en pedagog ut med dem. Nu är det 

dags för pedagogen som var där tidigast på morgonen att gå hem, hon säger hejdå till alla 

barnen och klär på sig och går hem. Det är nu fri lek ända fram till mellanmålet som veckans 

förälder under den tiden förbereder. Innan mellanmålet är det dags för nästa pedagog att gå 

hem och även några barn går hem med sina föräldrar. När föräldrarna kommer och hämtar 

sina barn står de ibland kvar i hallen och ropar på sitt barn och ibland går de in i verksamheten 

för att hitta sitt barn. Det är inte vanligt att pedagogerna möter upp dem om det inte har hänt 

något speciellt på förskolan. Men pedagogerna är noga med att säga ”hej då” till alla barn 

innan de går hem. På fredagar är det oftast en pedagog och veckans förälder samt några barn 

kvar till mellanmålet, de brukar få plats vid ett bord allesammans. Det blir ofta samtal om vad 

barnen ska göra i helgen. När alla vuxna och barn är mätta och belåtna tar veckans förälder 

hand om köket och pedagogen brukar gå ut med alla barnen för att underlätta hämtningen. 

Många barn går hem här. När veckans förälder är klar i köket börjar han/hon städa bort 

leksaker och ställa upp stolar, för att när klockan blir fyra på eftermiddagen går den sista 

pedagogen hem. Det är då förälderns ansvar att ta hand om de sista barnen tills de går hem 

samt släcka lamporna och låsa förskolan. 
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4.2. Vilka föräldraroller framträder  i verksamheten? 

När vi analyserat våra intervjuer och observationer kan vi konstatera att det framträder tre 

föräldraroller i verksamheten. De tre olika rollerna är: den serviceinriktade rollen, den vuxna 

föräldrarollen samt pedagogrollen. Här nedan kommer vi fortsätta med att beskriva de olika 

rollerna utifrån föräldraintervjuerna samt våra egna observationer.   

I varje intervju frågade vi varje förälder vilken roll de ansåg sig själva ha när de var veckans 

förälder. Vi kommer här försöka sammanställa resultatet från våra intervjuer med resultaten 

från observationerna. 

 

4.2.1. Den serviceinriktade rollen 

När vi har utfört våra observationer har vi lagt märke till att föräldrarna gör många olika saker 

för att hjälpa till och underlätta för pedagogerna. Vi har bland annat sett att veckans förälder 

fixar och donar i köket inför och efter måltider, de hjälper till vid av- och påklädning, byter 

blöjor vid behov samt finns tillgängliga för alla barnen.   

Pappa Olle som vi intervjuade, uttryckte sig så här:  

 

 Man ser sig först som en serviceperson för att underlätta för pedagogerna så att de 

kan lägga så mycket tid som möjligt i barngruppen. 

 

Vi har även observerat att det är veckans förälders ansvar att hämta matvagnen, lägga upp 

maten samt diska efter maten. Detta medför att pedagogerna får mer tid till barngruppen, 

vilket pappa Olle anser att servicerollen innebär. När vi observerat har vi även lagt märke till 

att veckans förälder hjälper till vid avklädning och påklädning av barnen. Ett exempel kan 

vara när barnen ska ut efter läsvilan. Pedagogerna samt veckans förälder hjälps åt att få ut 

barnen. Detta medför att påklädningen går smidigare och att veckans förälder kan gå ut när 

några barn är klara för att det ska bli lugnare i hallen. Pedagogerna får då mer tid till de barn 

som är kvar inne och behöver inte skynda på samt stressa för att komma ut. Pedagogerna kan 

då släppa tanken på att några barn är ensamma ute och fokusera på påklädningen i lugnt och 

ro. Vi kan därmed konstatera att veckans förälder underlättar situationen genom att hjälpa till 

med påklädning och snabbt vara ute med de barn som blir klara först. 
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Pappa Olle menar också att: 

 man försöker lösa så mycket man kan själv, händer det lite konflikter att något barn 

ropar och vill ha hjälp eller nånting så går man in och gör nått åt det. 

 

Detta kan vi koppla till en observationssituation med pappa Olle. Denna situation 

utspelade sig efter lunch när barnen lekte och Olle stod i köket och plockade undan disk.  

Tre minde barn ville leka tillsammans och gick in i stora lekhallen som låg bredvid 

köket. När de kom in i lekhallen pågick det redan en lek mellan några större barn. De 

äldre barnen påpekade att det är de som var där då och att de små barnen inte fick vara 

med. Olle uppmärksammade vad som försiggick och frågade om inte alla fick plats och 

menade att det var ett stort rum. De äldre barnen blev irriterade och ville leka på scenen 

som fanns belägen i ena delen av rummet. Olle kom då fram till en lösning och 

påpekade att de äldre kunde vara på scenen och de mindre kunde leka på andra delen. 

Barnen nöjde sig med det och fortsatte med sin lek.   

I denna situation kan vi se att pappa Olle ville lösa denna konflikt själv vilket han 

klarade att hantera. Han löste uppgiften samtidigt som han stod i köket. Under denna tid 

hade förskollärarna vila med de minsta barnen i närliggande rum. Det innebar att Olle 

kunde ha frågat om hjälp om han hade behövt. Men som Olle själv nämnt försöker man 

lösa så mycket man kan själv. Köket ligger beläget i mitten av förskolan och medför då 

att Olle som befinner sig där, hör och ser pågående situationer runt omkring, vilket då 

underlättar för pedagogerna så att de får tid med de minsta barnen. 

4.2.2. Den vuxna föräldrarollen 

Pappa Kenneth svarade på vår fråga om vilken roll han ansåg sig ha. Han uttryckte sig så här:  

Man är ju vuxen och man är ju en vuxenförebild, så jag ser inget problem där 

egentligen.  

Vi frågade sedan om han hade svårt att säga till barnen om de skulle göra något fel. Han 

svarade:  

Nej, jag tycker nästan att det är lite för lite utav att vuxna säger till andra barn. Hur 

de ska bete sig, ifall de gör något felaktigt. Jag skulle bara vara glad om någon 

annan förälder kom och sa åt mina barn om man anser att de gör något felaktigt. Han 

fortsätter och menar att: Jag tycker det är viktigt att man som förälder tar den rollen, 

som vuxen att man går in och försöker, inte bara till sina egna barn. 
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Under våra observationer visade det sig att just den här rollen som Kenneth beskriver, 

förekommer bland annat vid matsituationerna. Vid vår första matobservation har vi 

observerat att veckans pappa som då var Kenneth, hade ett bord med fyra barn ensam. 

Under denna stund uppmärksammade han att ett av barnen hade problem med att dela 

maten. I denna situation anser vi att pappa Kenneth gick in i den vuxna föräldrarollen då 

han bestämde sig för att hjälpa barnet genom att visa på sin tallrik hur barnet kunde dela 

maten. Vi anser att han försökte föregå med gott exempel då han visade hur barnen 

kunde göra.  

En annan situation vi observerade, var när en mamma omedvetet råkade fälla ett barn så 

att barnet ramlade omkull. Mamman var snabb med att säga att det var hennes fel och 

att det inte var meningen, till både barnet och dess förälder som då befann sig i samma 

rum. Mammans barn var också närvarande och därmed ser vi det som hon föregick med 

gott exempel för både sitt barn och alla runt omkring. I denna situation anser vi att 

mamman ville visa på att det är viktigt att säga förlåt och säga att det var hennes fel att 

barnet ramlade. Därmed går hon in i den vuxna föräldrarollen. 

Under den andra matsituationen vi observerade ser vi det som att veckans förälder gick 

in i den vuxna föräldrarollen. Han gjorde det genom att tala om för ett barn som ville ha 

mer ketchup, och sade att det inte fanns så mycket kvar och att det skulle räcka till alla 

som ville ha. Vi anser att föräldern visade att man måste dela med sig till sina kompisar 

och att de ska lära sig att dela ting med andra. 

 

Mamma Jennifer uttryckte sig:  

 Det blir en mittemellan roll, men nja i första hand är jag fortfarande Nathalies 

mamma och som vuxen så är jag ju en vuxen inför hennes kompisar.  

 

Vi frågade sedan om hon kände sig mest som mamma? Mamma Jennifer svarade då:  

Ja en mamma med ett vuxenansvar. 

Mamma Therese uttryckte sig så här när det gällde denna roll: 

Efter att vi slutade laga maten själva, är det bra att man kan vara mer i gruppen och 

då är man där som en vuxen, inte som en pedagog, utan vi är där som en vuxen. 
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Utifrån mammornas citat kan vi konstatera att de ser sig själva som vuxna personer inför 

barnen och inte pedagoger. Mamma Therese visar tydligt att de är där som föräldrar och att 

det finns en tydlig gräns emellan att vara pedagog och föräldrar, att det är pedagogerna som 

sköter den pedagogiska verksamheten. Efter att ha observerat verksamheten kan vi konstatera 

att det är många föräldrar som tillåter sina barn klänga och vara extra mammiga respektive 

pappiga de dagar de är veckans förälder. Detta medför att bland annat matsituationen kan bli 

rörigare än vanligt då föräldrarna tillåter att barnen får sitta i knäet samt klänga.  

 

I intervjun med bland annat mamma Therese pratade hon om hur hennes dotter reagerar när 

hon är veckans förälder. Mamma Therese uttryckte sig så här: 

Det är klart att hon markerar, så där min mamma å jag ska läsa, jag ska sitta i ditt 

knä å sånna där saker. Liksom hon blir struligare vid matbordet och sånt där.  

Sedan frågade vi mamma Therese om hennes barn reagerade annorlunda när hon inte är där 

gentemot när hon är närvarande. 

Jag hör ju liksom exempel att det är så lätt med henne vid matbordet eller hon äter 

bra . När jag är där så bara hoppar hon omkring och vill inte äta, hon ska sitta i mitt 

knä och allt sånt där. Det är en ganska normal reaktion tänker jag. Det blir liksom en 

slags markering så.  

 

Den föregående frågan ställde vi även till de tre andra föräldrarna som vi intervjuade. Mamma 

Jennifer uttryckte sig så här:  

Aa, matsituationen blir oftast knepigare.  Mm då vill man trixa lite och greja lite 

mer, å sitta i knät. Lite bevakat, det här är min mamma. Så får de vara tycker jag, å 

så verkar det vara för de flesta barnen och föräldrarna, alla är medvetna om det. 

Fröknarna speciellt. 

Pappa Kenneth uttryckte sig så här:  

Asså när man jobbar här så blir han ju ett par år yngre. Det är mycket som blir 

tillåtet, när ens föräldrar är på dagis. Nee, men just i min sons fall så är det ju liksom 

det här med att han ska klängas och hängas å lite så där. Desto yngre dom är, desto 

mer är det ju så att man klänger. Aa och att det blir ju väldigt stor skillnad och att 

dom kanske blir mer självständiga när man inte är här. Men visst är det så, men det 

är ju vadå en vecka/termin liksom. Det är ju, jag tycker också att man ska kunna få 

vara mindre när pappa och mamma är här. Så att de, de får lite extra guldkant på den 

veckan liksom. 
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Pappa Olle uttryckte sig så här: 

Aa, jag vet ju det har man ju märkt och det får man bekräftat att de blir lite mer 

pappiga och klängiga eller mammiga i det här fallet oftast när föräldern är med. Så 

att det inte blir riktigt samma sak men att jag vet både från min äldre sons tid när han 

gick och nu när min dotter går att de tycker att det är jätteroligt. De frågar när ska du 

vara på dagis? De vill ha hit oss. 

Dessa matsituationer som föräldrarna beskrev, har även vi lagt märke till i våra observationer. 

I dessa tre citat här ovan kan vi tyda att alla tre föräldrarna anser att matsituationen blir lite 

krångligare och att barnen blir klängigare när föräldern är närvarande. Både pappa Kenneth 

och Mamma Jennifer anser dock att det kan få vara så en vecka/termin. När pappa Kenneth 

var veckans förälder var hans son Kalle trött och ville inte äta, pappan berättade då att man 

äter först och sover efter maten. Kalle ville fortfarande inte äta och Kenneth erbjöd honom att 

sitta i hans knä, men han ville inte det. Efter detta blev det lugnt en stund. Pojken Kalle 

fortsatte att klänga på pappa och sade att han var trött, pappa Kenneth bekräftade då att han 

såg det. Kalle försökte sen smita ifrån bordet, men blev stoppad av Kenneth som förklarade 

att de inte hade ätit färdigt ännu. Kenneth satte sedan Kalle i sitt knä. Efter en stund kröp 

Kalle under bordet och sade att han ville sova. Pappa Kenneth gav då med sig och frågade om 

han ville gå och sova på madrassen. Vilket Kalle gjorde. 

Nästa vecka när Kenneth inte befann sig på förskolan kunde vi observera att Kalle var 

lugnare. Längre in i lunchen uppmärksammade vi att Kalle vart trött, pedagogen sade då att 

han kunde hämta sitt favorit kramdjur. Kramdjuret låg nära dörren, vilket Kalle 

uppmärksammade och försökte smita ut. Pedagogen ropade då: STOPP och gick genast för att 

hämta honom. Hon satte honom i sitt knä och sade att han fick vänta en stund och att alla 

kompisar inte var färdiga än. Kalle fick inom kort hoppa tillbaka till sin egen stol igen. Han 

blev lugn och nöjd då. Här kan vi konstatera att Kalle lyssnade på vad pedagogen sade och 

accepterade det. Medan när pappa Kenneth var närvarande stred han emot mer och pappan 

gav med sig.  

Pappa Olle beskrev också att barnen blev klängigare när han var där jämfört med när han inte 

var det. Även detta observerade vi. Den vecka Olle fanns tillgänglig var hans dotter Maja 

mycket klängig och ville sitta i Olles knä, vilket han tillät. Under lunchen observerade vi även 

att Maja fick stå på stolen utan tillsägelser, men så fort något annat barn gjorde likadant blev 

de båda tillsagda. Vi kunde också observera att Maja fick sitta i Olles knä ett flertal gånger. 

Veckan innan satt Maja vid pedagogens bord, då kunde vi observera att hon var lugn och tyst, 

hon gjorde inget väsen av sig. Maja lyssnade då på pedagogen och klängde inget. 
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Enligt våra föräldraintervjuer så har föräldrarollen ändrats en del de senaste åren. Pappa Olle 

beskrev det så här: 

Innan var det ju mycket mer matlagning, det var mer tid i köket, nu blir det mer att 

man är mer i barngruppen, men det är fortfarande det här att hitta lite nya roller. 

Speciellt på fredagseftermiddagarna när man stänger själv å har alla barnen själv. 

Det kan vara lite svettigt. 

Mamma Jennifer beskrev det så här: 

 
Det ser ju olika ut och det har ju ändrat sig sen vi hade dom andra barnen här, för då 

gjorde man väldigt mycket mer med maten. Och man gjorde mer i sina 

arbetsgrupper. Nu har vi blivit avlastade med maten så nu hinner man ju vara mer 

inne i barngruppen än tidigare. 

Mamma Therese beskriver det så här: 

För fram till för något år sen bara lagade vi ju mat, å handlade mat å bakade mat. 

Det var ju så väldigt mycket. Det här startade ju liksom av nån slags kollektivisk 

tanke där många hade kanske friare arbetstider och mera tid och mer luft i systemet. 

Så det blev ju lite ohållbart så att nu är det ju så att vi rent praktiskt är det ju vi som 

tar fram maten och undan maten och diskar och sköter det.  

Vi förstår det som att föräldrarna var mera insatta i köket och matlagningen innan, 

vilket medförde att de inte fick tid att spendera tid i verksamheten med barnen. 

Dessa citat ovan visar även att föräldrarna anser att det har blivit en positiv 

avlastning att inte behöva handla och laga maten.  

4.2.3. Den pedagogiska rollen  

När vi frågade våra intervjupersoner om vilken roll de ansåg sig ha så påpekade tre av de fyra 

föräldrarna vi intervjuade att de inte hade något pedagogiskt ansvar.  

Pappa Kenneth uttryckte sig så här: 

Vi har ju inget pedagogiskt ansvar så, utan men samtidigt är man ju vuxen.  

 

Han fortsatte senare i intervjun med att påpeka att:  

Man behöver inte ta på sig någon frökenroll eller så utan man är mamma eller pappa 

liksom. 
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Mamma Jennifer ansåg sig kluven i sin pedagogroll, hon ansåg sig först vara endast mamma 

men kom sedan in på pedagogrollen. Hon uttryckte sig så här: 

Jag är ju inte personal på de viset. Om man tänker kring lämning till exempel på 

morgonen som för en del barn kan vara känsligt och sådär. Då är det ju inte jag som 

försöker gå in och lösa den lämningen, utan det är ju personalens uppgift och det blir 

bättre om de är det. Men rollfrågan är faktiskt intressant, för man är personal på ett 

vis i och med att man sköter maten, disken och klär av och på och ska finnas till 

hands för alla barnen. 

 

Längre in i intervjun kom hon fram till att: 

Sen är det klart, vi skriver ju på sekretesspapper och sånt, på de viset så vi är ju 

personal, om man säger så.   

Mamma Therese uttryckte sig så här i rollfrågan: 

Man är där som vuxen, inte som pedagog.  

 

Här kan vi se att föräldrarna intar en vuxen föräldraroll och inte en pedagogroll. I våra 

observationer kan vi se att detta stämmer till en viss del, i och med att det fanns vissa dagar 

som föräldrarna var ensamma utan pedagoger. Detta skedde varje måndagsförmiddag då 

pedagogerna hade planeringsmöte samt vissa dagar när pedagogerna hade speciella 

planeringsdagar. Vi var där och observerade en av dessa dagar när det var fyra pappor 

närvarande i verksamheten. Två av papporna intog enligt vår tolkning en mer föräldraroll 

medan de andra två intog mer en pedagogroll. Papporna som framträdde i pedagogrollen var 

de som hade mest erfarenhet och hade varit i verksamheten längst. Vi observerade att de hade 

stor uppsikt över barnen, de visste hur många samt vilka barn som var där. Alla föräldrarna 

diskuterade med varandra om hur de skulle göra under denna tid. De två som framträdde mer i 

en föräldraroll lät de andra två ta besluten. De två papporna vi ansåg framträdde i en 

pedagogroll försökte hela tiden få barnen att leka med varandra medan de andra två papporna 

lekte mest med sina egna barn. Alla dagar när veckans förälder var närvarande hade de ett 

eget matbord med ett antal barn. Vi ser det precis som mamma Jennifer att de intar en 

pedagogroll till en viss del i matsituationerna. Vår tolkning är att föräldrarna tar ansvar just 

för de barn som vid deras matbord. De har även ansvar för att komma på lämpliga gåtor för 

barnens ålder vid frukten. Detta gör pedagogerna varje dag vid sina egna bord.  

Därmed anser vi att föräldrar har en pedagogroll eftersom de utför samma uppgift som 

pedagogerna. Genom pappa Olle fick vi veta att veckans förälder även stängde förskolan en 

dag i veckan, vilket vi ser som en pedagoguppgift. 
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4.3.  Sammanfattning av de olika rollerna  

I vårt resultat har vi funnit tre olika föräldraroller som vi anser framträder i verksamheten. 

Dessa är: Den serviceinriktade rollen, den vuxna föräldrarollen rollen samt den pedagogiska 

rollen.  

 

De olika rollerna har vi funnit utifrån vad vi sett under observationerna och hört under 

föräldraintervjuerna. Vi kan se att föräldrarollen har ändrats en del under de senaste åren med 

matuppgiften. Tidigare lagade föräldrarna maten men nu får de maten från en närliggande 

skola. Den serviceinriktade rollen handlar om att underlätta mycket för pedagogerna genom 

att hjälpa till vid av- och påklädning, diska och plocka undan leksaker. En del av föräldrarna 

försöker även hjälpa till vid konflikter så gott de kan.  Den vuxna föräldrarollen innebär att 

föräldrarna framträder i en roll där de är föräldrar samt vuxna förebilder. Utifrån vårt 

analyserade material från intervjuerna samt observationerna kan vi se att de föräldrar som 

framträdde i föräldrarollen oftast utgick ifrån sitt egna barn samt tillät regler från hemmet att 

flyta in i verksamheten, som t.ex. att barnen fick sitta i knäet vid maten samt att barnen kom 

undan lättare med små saker som t.ex. att de fick stå på stolen. Det gick bra tills något annat 

barn gjorde likadant, då föräldrarna oftast sade till. Den pedagogiska rollen handlar mer om 

att föräldrarna har en snarlik roll ungefär som pedagogernas, de gör samma saker som 

pedagogerna. Under våra intervjuer har det även framkommit att veckans förälder stänger 

förskolan varje fredag, det finns en föräldranyckel som skickas runt mellan föräldrarna. 

Denna uppgift kan ses som pedagogens uppgift eftersom det i vanliga fall är pedagogerna som 

stänger förskolan.  

Vi har även observerat att det finns föräldrar som försöker hjälpa andra föräldrar med att få 

deras barn att vilja gå hem, vilket ofta pedagogerna brukar sköta. Vi kan se att det finns en 

tydlig gräns mellan den vuxna föräldrarollen och den pedagogiska rollen i och med att 

föräldrarna inte har något pedagogiskt ansvar utan det är pedagogerna som sköter den 

pedagogiska verksamheten. Föräldrarna hjälper till med allt runt omkring. 
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5. Var i verksamheten framträder de olika rollerna?  

I detta kapitel redogör vi för vart i verksamheten de tre rollerna framträder utifrån 

fältanteckningar som vi samlat in under våra observationer. Vi har funnit att de tre olika 

föräldrarollerna framträder på fyra olika platser i verksamheten. Vi avslutar kapitlet med en 

kort sammanfattning. 

5.1. Hallen 

Utifrån våra observationer kan vi se att alla tre föräldrarollerna framträder i hallen. Den första 

rollen vi observerade var den vuxna föräldrarollen. Dag 1 i verksamheten uppmärksammade 

vi att pedagogen Maria berättade för dagens föräldrar som då var två, en mamma och en 

pappa. Pedagogen berättade för de båda föräldrarna att de denna dag skulle för omväxlings 

skull laga maten själva på förskolan. I vanliga fall får de maten skickad från en närliggande 

skola. Pedagogen Maria ansåg att mamman passade bäst för uppgiften att laga maten eftersom 

att pappan hade en liten dotter som hade svårt att släppa taget om honom samt en son och att 

de var relativt nya på förskolan. Mamman hade däremot varit i verksamheten en längre tid då 

hon hade äldre barn som tidigare gått där. Pedagogen introducerade mamman genom att följa 

henne till köket som låg en bit ifrån hallen, nästan i mitten av förskolans lokaler där hon 

talade om vad som skulle göras. 

Föräldrarnas roller i denna situation kan ses som den vuxna föräldrarollen, då de inte tar egna 

initiativ och följer pedagogens uppmaning. Pappan som vi beskriver såg mest efter sina egna 

barn och bar omkring på dottern. Denna roll brukade förekomma i hallen där föräldrarna varje 

dag klär av- och på sina barn och är just föräldrar. Dagens mamma som hade hand om 

matlagningen dag 1 i våra observationer kan vi tyda intog både en pedagogroll, serviceroll 

samt en föräldraroll. Under vår observation under dag 1 såg vi att mamman tog en paus i 

matlagningen för att hjälpa till i hallen med påklädningen då barnen var på väg att gå ut. När 

hon trädde in i hallen talade genast pedagogen Maj-Britt som klädde på hennes son att hon 

förgäves försökte få sonen att sätta på sig mössan. Mamman bekräftade att sonen skulle ha 

mössa på sig men sonen ville inte. Mamman förklarade då för pedagogen att de för några 

dagar sedan glömt mössan hemma och sedan dess har han vägrat ta på sig den. Efter detta 

gick mamman tillbaka till köket för att sedan återvända till hallen efter en kort stund. När hon 

trädde in i hallen för andra gången såg hon osäker ut men tittade sig omkring om någon 

behövde hjälp med kläderna. Efter en stund observerade vi att mamman tagit ett eget initiativ 

till att hjälpa några barn med på- klädningen.  
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När mamman hjälpte en pojke hittade hon dock inte hans mössa, hon vände sig då till 

närmaste pedagog och frågade vart hans mössa kunde vara. Pedagogen i sin tur frågade då 

barnet om han hade någon mössa med sig. En kort stund därefter hittas mössan av en annan 

pedagog. I dessa två situationer tolkar vi det som att mamman skiftar i sin roll som förälder, 

serviceperson samt pedagog. Hon framträder i den pedagogiska rollen då hon ena stunden tar 

egna beslut. Hon går dock över till den serviceinriktade rollen när hon frågade pedagogen om 

hjälp istället för att tala med barnet som borde veta om han hade mössa eller inte. Hon 

framträder även i den vuxna föräldrarollen då hon ger en pedagog information om sitt barn. 

Vi anser att mamman framträder i den serviceinriktade rollen i och med att hon hjälpte till vid 

påklädning samt lagar mat, vilket underlättar för pedagogerna.  

 

Under dag 2 hade veckans förälder ändrats och då var pappa Kenneth veckans förälder. Efter 

lunchen när pappa Kenneth skulle gå ut med matvagnen gick han igenom hallen där han 

uppmärksammade att pojken Adam med syster och mamma satt på bänken. Pappa Kenneth 

såg att Adam var trött och grinig efter vilan, vilket resulterade i att han inte ville följa med sin 

mamma hem. Veckans förälder Kenneth tog då ett eget beslut och försökte få Adam att vilja 

gå hem genom att han bad Adam om hjälp med att putta ut den ”tunga” matvagnen genom 

dörren. Adam ville inte hjälpa till, Kenneth försökte en gång till med lite uppmuntrande ord 

som t.ex. att du som är så stark kan väl hjälpa mig med den tunga vagnen. I denna situation 

kan vi observera att pappa Kenneth uppfattade situationen med Adam väldigt snabbt och kom 

fram till en egen lösning på problemet, när den inte fungerade försökte han igen. Vi anser att 

han i denna situation framträdde i en pedagogisk roll på grund av att han tog egna beslut samt 

försökte hjälpa Adams mamma att få med honom hem, vilket kan ses som pedagogens ansvar.  

Detta konstaterar vi genom att det är pedagogerna som möter upp föräldrarna i hallen och tar 

emot och lämnar över dem. Det är inte föräldrarna som möter upp föräldrarna i hallen, utan 

det är pedagogerna oftast. 

En annan situation där veckans pappa Kenneth framträdde i den pedagogiska rollen i hallen 

var när pojken Martin skulle gå hem. Martin uppmärksammade att hans mamma stod utanför 

dörren och sprang då för att gömma sig under soffan i hallen. När mamman kom in i hallen 

möttes hon av pedagogen Maria som spelade med i Martins bus och sade att han hade 

försvunnit, samtidigt som hon blinkade med ena ögat mot mamman. Mamman bekräftade 

blinkningen och sade att hon gärna ville ha med sin pojke hem, pappa Kenneth kom ut i 

hallen efter att ha hört händelsen på avstånd.  
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Pappa Kenneth sade då: Ja, vi som ska låsa här och stänga dagis, då blir det svart och man 

kommer inte ut. Martin under soffan funderade en kort stund med hoppade sedan fram och 

ropade: BUU.  Vi kan här se att veckans pappa Kenneth ytterligare en gång tagit ett eget 

beslut samt hjälpt till att få hem Martin. Vi kan också konstatera att han framträdde i den 

pedagogiska rollen genom att uttala sig för att vara pedagog, då han talade om att ”vi” ska ju 

stänga dagis, vilket ses som en pedagoguppgift. 

En annan roll som vi kan urskilja i hallen är den serviceinriktade rollen. Den kan man tydligt 

se när föräldrarna lämnar köket och hjälper till att klä av- och på barnen efter och innan de ska 

gå ut/in. Veckans förälder brukar även gå ut med de barn som blir färdiga först vilket leder till 

att det blir en lugnare miljö i hallen. Detta gör att barnen blir påklädda/avklädda snabbare och 

pedagogerna får mer tid med de barn som tar längre tid på sig.  

 

5.2. Matrummet  

I matrummet som vi observerade fanns två matbord med 7 stolar vid varje bord, men alla 

användes oftast inte. Vid varje bord fanns det plats för en vuxen. De dagar vi observerade 

matsituationen hade föräldern ett eget bord där även sitt eget barn hade sin plats i vanliga fall 

och en av pedagogerna det andra bordet. Mitt i rummet fanns det även en låg bänk som 

användes som salladsbord. Vid dessa situationer valde en av oss att vara deltagande 

observatör medan den andra var observatör, vi turades om med dessa roller. 

Under en av våra matobservationer satt pappa Kenneth vid sin son Kalles bord, pappan 

serverade mat åt barnen vid bordet. När det blev Kalles tur att få mat ville han inte ha sås, han 

ändrade sig fort och sade att han inte ville ha någon mat alls. Kalle var i denna stund trött. 

Pappa Kenneth sade till sonen: Man äter först och sover sen. Han påminde även Kalle om att 

de hade pratat om denna situation tidigare. Kalle ville fortfarande inte ha någon mat, pappan 

erbjöd då Kalle att sitta i sitt knä, Kalle ville dock inte detta. Pappa Kenneth försökte då locka 

Kalle att äta genom att han talade om: Titta vilken god, samt delar maten åt Kalle.  

Kalle utbrast att han kunde själv. I denna observation ser vi att Kenneth framträder i en mer 

vuxen föräldraroll än pedagogroll då han erbjöd Kalle att sitta i hans knä samt att han delade 

maten utan att Kalle hade bett om hjälp. Vi kan även se att Kalle inte lyssnade på vad pappa 

sade utan gjorde som han själv kände.  
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En annan situation som uppstod vid pappans bord var när två av barnen satt på stolarna och 

började hoppa upp och ner. Pappa Kenneth sade då åt dem att de kunde bita sig i tungan om 

de fortsatte att hoppa. Barnen slutade då på en gång. Samtidigt som detta skedde satt pojken 

Rasmus och försökte dela sin mat med en gaffel, Kenneth uppmärksammade detta och 

försökte då demonstrera hur Rasmus kunde dela och visade på sin egen tallrik. Rasmus ville 

inte göra som Kenneth gjorde, då frågade Kenneth om han kunde hjälpa Rasmus att dela 

istället. I dessa situationer kan vi se att Kenneth framträdde i den pedagogiska rollen i och 

med att han försökte agera pedagogiskt när han skulle visa hur man delade, samt att han sade 

ifrån när två av barnen hoppade på stolarna. Vi kan även se att barnen som hoppade på 

stolarna lyssnade direkt på när pappa Kenneth sade ifrån. När alla barnen nästan var klara 

med maten såg Kenneth att hans son Kalle blev trött igen, då försökte Kalle smita ifrån 

bordet, Kenneth stoppade honom och placerade Kalle i sitt knä.  Även pojken Tore försökte 

smita men Kenneth sade till honom att sätta sig igen, vilket Tore gjorde.  

 

Kalle kröp sedan under bordet och sade att han ville sova. Pappa Kenneth gav med sig och lät 

Kalle gå ifrån bordet för att gå och lägga sig i vilorummet en bit därifrån. I dessa situationer vi 

nämnt kan vi se att pappa Kenneth skiftar i sin roll som vuxen förälder för att sedan 

framträdda i en pedagogroll då han säger till Tore att sätta sig för att sedan gå tillbaka till 

föräldrarollen genom att låta Kalle gå och sova. 

När barnen hade ätit färdigt blev det dags att äta frukt. Pappa Kenneth tog upp en banan ur 

fruktskålen och sade att det var en tomat till barnen, barnen skrattade och sade neeh. Pappa 

Kenneth undrade då vad det var för frukt. Barnen svarade att det var en banan. Pappa Kenneth 

började skära upp ”bananpengar”, samtidigt som han gav gåtor till barnen. Plötsligt kom Kalle 

tillbaka och sade att han ville ha frukt. Men han ville inte ha bananpengar utan han ville ha en 

bananbåt, vilket pappa Kenneth gav honom, och då ville de andra barnen också ha det. 

Även i dessa situationer kan vi se att Kenneth skiftar mellan den pedagogiska rollen och den 

vuxna föräldrarollen. Han är en tydlig pedagog när han gör precis samma saker som 

pedagogerna gör, som t.ex. att få barnen att tala om vad det är för frukt, samt ge gåtor.  

Kenneth återgår dock till sin vuxna föräldraroll när Kalle kommer tillbaka genom att vika sig 

för vad han vill ha. 

Dag tre i verksamheten fick vi följa pappa Olle, denna dag började vi att observera 

matsituationen. Pojken Nicklas stod vid salladsbordet och ville ha ketchup på maten, 

ketchupen var dock nästan slut.  
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Pappa Olle frågade om han ville ha hjälp med ketchupen, vilket Nicklas ville, pappa Olle 

hjälpte honom att få ut lite ketchup på tallriken. Nicklas blev inte nöjd med det han fick, han 

ville ha mera, pappa Olle sade då att ketchupen skulle räcka till alla barnen. Pedagogen Maria 

i det andra bordet sade också att det räckte. Här ser vi pappa Olle i den pedagogiska rollen i 

och med att han hjälper Nicklas men samtidigt tar han ett beslut om hur mycket ketchup 

Nicklas behöver eftersom det ska räcka till alla. Olle ser därmed till hela barngruppen. I våra 

observationer kan vi se ett mönster där många av föräldrarna ser bara sina egna barn och inte 

hela gruppen som pedagogerna gör. Därmed kan vi konstatera att Olle framträder i en 

pedagogroll då han ser till hela barngruppen. 

Efter en stund in i matsituationen började Olles dotter Maja klänga och ville sitta i hans knä. 

Detta tillät Olle. När Olle senare skulle ge gåtor till barnen kunde vi se att han gav ganska 

svåra gåtor men att han själv analyserade situationen och kom fram till att ställa frågor som 

barnen intresserade sig för.  Vi tolkar det som att Olle går från sin osäkra vuxna föräldraroll 

till att analysera situationen och framträda i en mer pedagogiskroll. När maten snart var slut 

började Maja klättra över till andra bordets stolar som då var tomma eftersom de andra hade 

gått ifrån bordet. Pappa Olle tog då tag i Maja och satte henne i sitt knä, och talade om att de 

nyligen varit på sjukhuset och att han inte ville åka dit med henne igen. Den sista situationen 

vi nämnde kan vi se att Olle framträder i en vuxen föräldraroll då han talar om personliga 

saker som skett i hemmet.  

5.3. Köket  

I köket kan vi se utifrån våra observationer att föräldrarna intar den serviceinriktade rollen i 

och med att de står i köket och diskar, lägger upp mat, torkar bord m.m. Detta underlättar 

mycket för pedagogerna då pedagogerna kan spendera mer tid med barnen i barngruppen. 

5.4. Utemiljön 

Dag fyra i verksamheten var en speciell dag, då alla pedagogerna hade planeringsmöte. Vid 

detta tillfälle var det fyra pappor som hade ansvar för barnen tills mötet var färdigt. Två av 

dessa pappor var relativt nya i verksamheten medan de andra hade varit en del av 

verksamheten under en längre tid. Pappa Olle var en av dessa pappor på grund av att han var 

veckans förälder den veckan. Vi såg en tydlig skillnad mellan papporna, de med längre 

erfarenhet framträdde i en mer pedagogroll på grund av att det var säkrare på sig själva och 

tog mer beslut om hur de skulle lägga upp förmiddagen.  
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Papporna med mindre erfarenhet hade svårare att ta beslut samt ägnade nästan all sin tid åt 

sina egna barn och såg då inte alla barnen. Vi anser därför att papporna med mindre erfarenhet 

då framträdde i en vuxen föräldraroll. De två papporna med längre erfarenhet såg till hela 

gruppen och med det menar vi att de räknade alla barnen ofta, försökte skapa gemensamma 

lekar samt rörde sig runt hela området och tittade till alla barnen. När mötet var slut och alla 

barnen och papporna hade kommit in observerade vi att de papporna med mer erfarenhet 

förmedlade information om förmiddagen till pedagogerna, för att ge pedagogerna en bild av 

situationen. Papporna berättade t.ex. vilka barn som ännu inte hade kommit till förskolan och 

om någon slagit sig. De minst erfarna papporna lämnade sedan över sina egna barn i 

pedagogernas famn. 

 

5.5. Sammanfattning av vart i verksamheten de olika rollerna  

framträder 

I vårt resultat har vi kommit fram till att de olika rollerna formas i olika rum samt att 

föräldrarna ofta skiftar mellan dessa roller. Dessa skiftningar sker oftast i matrummet samt i 

hallen, där de är vana att vara i sin föräldraroll. Både i hallen och matrummet kan vi se att alla 

tre rollerna framträder. När de sedan medverkar i verksamheten verkar dessa gränser bli lite 

luddiga eftersom de nu har hand om flera barn samtidigt som deras eget. Vi har däremot 

kommit fram till att i köket samt vid utomhusleken skiftar inte föräldrarna i rollerna utan 

håller en och samma roll. I köket är föräldern den serviceinriktade personen och fixar och 

donar i köket för att underlätta för pedagogerna. I utomhusleken har vi kommit fram till att 

föräldrarna tar olika roller antingen den pedagogiska rollen eller den vuxna 

föräldrarollen beroende lite på hur säkra föräldrarna är och hur länge familjen har varit på 

förskolan. 
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6. Avslutande diskussion  

Under kapitlet avslutande diskussioner kommer vi att diskutera och analysera våra resultat 

med tidigare forskning. Efter detta förs en slutdiskussion om helheten kopplat till tidigare 

forskning samt en metoddiskussion om våra tillvägagångssätt och dess fördelar samt 

nackdelar. Avslutningsvis tar vi upp vilken betydelse rollerna har för pedagogens arbete och 

för sedan ett resonemang om vad vi anser skulle vara intressant att forska vidare på inom detta 

ämne. 

6.1. Resultatdiskussion  

Våra huvudfrågor i denna studie har varit att undersöka vilka föräldraroller som framträder i 

en föräldrakooperativ förskola samt undersöka var i verksamheten dessa roller framträder. Vi 

har funnit tre olika föräldraroller som vi tidigare nämnt är: den serviceinriktade rollen, den 

vuxna föräldrarollen samt den pedagogiska rollen. Dessa har vi funnit att de framträder på 

flera olika platser i verksamheten, vilka är: Hallen, matrummet, köket och utemiljön. Vi kan 

konstatera utifrån vårt resultat att de olika rollerna skiftar emellan de olika rummen och att de 

kan förekomma flera av dessa roller i samma rum. 

Vårt syfte med den här studien har varit att undersöka vilka föräldraroller som framträder i 

verksamheten samt i vilka rum och platser dessa roller framträder. I vår resultatdel kan vi se 

att tre olika roller framträdde. Den serviceinriktade rollen handlar om att föräldrar underlättar 

arbetet för pedagogerna, de hjälper till att ta hand om disk, mat, på- och avklädning av barn, 

byta blöjor och finnas till hands när barnen är ute på gården. Den vuxna föräldrarollen handlar 

om att föräldrarna är närvarande som mamma eller pappa och att de är vuxna förebilder för 

alla barnen men ser dock mest till sitt eget barn.  Den pedagogiska rollen handlar om att 

föräldrarna gör saker som pedagogerna oftast gör, så som stänga förskolan, hitta på ”gåtor” 

till barnen, ha ett eget bord och eget ansvar för de barn som sitter vid förälderns bord, möta 

upp barn och föräldrar i hallen vid hämtning och lämning och tar egna beslut utan att fråga 

pedagogerna om råd. Det vi lade märke till väldigt snabbt var att de föräldrar som varit på 

förskolan en längre tid, gick mer in i rollen som pedagog än vad de lite nyare och osäkra 

föräldrarna gjorde. Den största skillnaden mellan kommunala och föräldrakooperativa 

förskolor anser Sundell mfl. (1991) är inflytandet i verksamheten.  De menar att föräldrar i 

föräldrakooperativa förskolor har flera roller, är mer aktiva i verksamheten samt att de har 

flera arbetsuppgifter än vad föräldrar i kommunala förskolor har. 
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 Detta som Sundell mfl. (1991) beskriver har även vi funnit i vår undersökning som en stor 

aspekt om vad föräldrakooperativ handlar om. I vårt resultat kan vi finna tre olika roller som 

framträder i verksamheten, vilka innebär att föräldrarna har olika uppgifter och ansvar i 

verksamheten. Föräldrarnas roller som vi funnit i vår undersökning är: den serviceinriktade 

rollen, den vuxna föräldrarollen samt den pedagogiska rollen. I vår undersökning kan vi se att 

föräldrarna är mycket delaktiga i verksamheten då de är närvarande som veckans förälder 

samt ingår i olika arbetsgrupper och på så vis får de vara med och bestämma och komma med 

åsikter. Unenge (1988) har istället jämfört flera olika föräldrakooperativ där hon kommer 

fram till att föräldrarnas arbetsinsats skiljer sig åt mellan de olika föräldrakooperativen. Hon 

menar att på en del föräldrakooperativ hade föräldrarna endast hand om det administrativa 

såsom ekonomi, rekrytering samt planering medan i en del andra föräldrakooperativ så var 

föräldrarna med delaktiga och närvarande i verksamheten. I vår undersökta förskola var 

föräldrarna mest delaktiga i verksamheten men även i det administrativa också då de hade 

olika arbetsgrupper som tillexempel rekryteringsgruppen som hade hand om rekrytering av 

familjer och ”tomtegruppen” som hade hand om gården och fixade saker som behövde 

renoveras eller lagas mfl.  

Unenge (1994) har beskrivit lärarrollen samt föräldrarollen. Dessa roller skiljer sig mellan att 

se hela gruppen till att bara se till sina egna barn. Hon menar att föräldrarollen innebär att man 

koncentrerar sig på sitt barn. Detta kan vi se i våra observationer och intervjuer att det 

stämmer ganska bra. I resultatet kan vi se att papporna som befann sig i verksamheten under 

vår undersökningsperiod ofta såg till just sitt eget barn men i vissa situationer som till 

exempel maten såg de till hela sitt bord och pratade och hjälpte alla barnen. Vi har tidigare 

tagit upp ett exempel på när veckans pappa Kenneth försökte hjälpa ett barn att dela maten 

genom att visa på sin egen tallrik hur man kunde göra. I denna situation samt när veckans 

föräldrar har ett eget bord blir föräldrarna tvungna att se till alla barnen och inte bara sitt eget. 

Vilket är en typisk pedagoguppgift.  

I våra resultat kan vi se utifrån observationer samt de fyra föräldraintervjuerna att det var en 

familjär stämning i verksamheten då alla kände alla. I våra intervjuer kan vi se att föräldrarna 

anser att det är viktigt att barnen får träffa många vuxna och att verksamheten blir en trygg 

plats för barnen. Ivarsson Jansson (2001) visar i sin undersökning att föräldrarna som deltog i 

den ansåg att det var viktigt att barnen lärde sig lösa konflikter samt känna sig trygga i andras 

vuxnas närvaro.  
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Detta kan vi även se att våra föräldrar såg som en viktig aspekt. Föräldrarna i vår 

undersökning ansåg att barnen fick många förebilder både manliga och kvinnliga tack vare att 

många vuxna befann sig i verksamheten. Vi har tidigare redogjort för vad Markström (2007b) 

anser om platsen hallen. Vi tog upp ett exempel som hon beskrev om en mamma som skulle 

hämta två barn där det ena sov. Mamman väckte barnet och satte sig i soffan i stora rummet 

där några pedagoger befann sig. I denna situation blev mamman ignorerad i och med att 

mamman visade att det skulle ha varit gott med kaffe då pedagogerna satt och drack det. 

Mamman fick inget svar ifrån de andra pedagogerna och lämnade rummet. Denna situation 

visar att pedagogerna anser att mamman borde gå hem, att hon tar för lång tid på sig vid 

hämtningen samt att hon har gått över hallgränsen och klivit in i verksamheten. I våra 

observationer kan vi se att denna hallgräns inte har så stor betydelse då våra observationer 

visar att föräldrarna kliver in i verksamheten ganska ofta och att hämtningarna kunde skilja 

sig lite åt, då en del valde att stå kvar i hallen medan andra klev in i verksamheten. 

 

I våra observationer kunde vi även se att pedagogerna och föräldrarna hade bra kontakt och 

pratade med varandra om både privata saker och viktiga saker om verksamheten. Tiden på 

lämningarna samt hämtningarna kunde dock skilja sig åt beroende på om föräldrarna hade 

bråttom eller inte, om tid fanns så stannade de ofta kvar en längre stund. Detta 

överensstämmer med Markström (2007b) som även hon anser att det skiljer sig mellan 

föräldrarna. Hon menar även att pedagogerna ofta tar ett steg tillbaka vid hämtning då de ofta 

har andra saker att göra men att de brukar hälsa på föräldrarna. Detta har vi också observerat, i 

flera situationer kunde vi se att pedagogerna hade fullt upp med andra saker då denne oftast 

var ensam kvar, men att de småpratade med varandra. 

Vi anser att det finns både för och nackdelar med att ha föräldrarna i verksamheten. Vi ser 

många fördelar med föräldrakooperativa förskolor, en är att föräldrarna kan lära sig och 

utveckla sina egna kunskaper genom att lära sig av pedagogernas sätt att hantera barngruppen. 

En annan fördel vi ser är att det är lika många manliga som kvinnliga förebilder i 

verksamheten vilket behövs eftersom förskollärareyrket ses som ett kvinnodominerande yrke. 

Det är viktigt att barnen får ta del av både kvinnors och mäns sätt att vara. Detta har vi även 

fått tagit del av i våra föräldraintervjuer då de anser att det är viktigt med flera förebilder i 

verksamheten.  

 



47 

 

En annan fördel vi finner är att föräldrarna och pedagogerna har ett gott samarbete då de får 

en annan relation till varandra i och med att föräldrarna är medverkande i verksamheten, 

vilket medför att de tillbringar mycket tid tillsammans och får bättre kontakt genom att de 

träffas oftare. Vi anser att det är bra att föräldrarna är engagerade och närvarande i 

verksamheten för att de får ett gott samarbete samt bra relationer till alla barn samt pedagoger. 

En annan fördel att ha föräldrarna i verksamheten kan vara att barnen träffa många olika 

vuxna och lär sig att lyssna och respektera andra än bara sina egna föräldrar. En ganska stor 

aspekt som vi anser är en fördel är att föräldrarna har stort inflytande i verksamheten, det är 

föräldrarna som tar beslut om vad som ska göras i lokalerna, rekryterar familjer, diskuterar 

med politiker m.m. Det finns även nackdelar med föräldrakooperativa förskolor. Ett problem 

vi kan se är att föräldrarna inte har någon utbildning. Vi ser det dock inte som ett stort 

problem eftersom de enligt vårt empiriska material inte har något ansvar för den pedagogiska 

delen i verksamheten. Med den pedagogiska verksamheten menar vi t.ex. samlingar, planering 

och utflykter m.m. Vi kan dock se en större nackdel i att olika föräldrar har olika normer och 

värderingar, vilket leder till att olika regler gäller olika veckor. Det kan bli förvirrande för 

barnen om vilka regler som egentligen gäller, när de ändras varje vecka.  

Vi kan också se utifrån våra observationer att alla uppgifter som föräldrarna genomför kanske 

inte passar alla föräldrar. En situation vi lade märke till var gåtorna vid matbordet, vi anser att 

en del föräldrar kan ha svårare att anpassa gåtorna utefter barnens ålder.  

Ungene (1994) som vi beskrev tidigare ansåg att skillnaden mellan pedagogrollen och 

föräldrarollen var just att föräldrarna ser mer till sina egna barn och inte hela gruppen. Vi 

nämnde i resultatdelen att föräldrarna även tar en blandroll vid lunchen då vi anser att de är 

extra pedagoger vid sitt eget bord medan de anser sig vara föräldrar med vuxenansvar. Vi 

beskriver olika situationer där barnen är klängiga i föräldrarnas närvaro. Vi kan även se att 

barnen är mer lugnare och mer lyhörda när föräldern inte är närvarande.  

 

Den situation som barnen anses vara klängigast är under matsituationen som alla föräldrar 

instämmer blir stökigare än andra situationer, men de menar att så får det vara. Efter att ha 

analyserat observationerna samt intervjuerna kan vi konstatera att många föräldrar tar en 

pedagogroll oftare än vad de säger. I och med att föräldrarna har vissa dagar då de är 

ensamma med alla barn utan pedagoger så anser vi att de bör ta en pedagogroll. Vi anser att 

många gör det utan att tänka på det. Som vi skrivit ovan anser Unenge (1994) att 

pedagogrollen innebär att man ser till hela gruppen och inte till det enskilda barnet. 
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 Vi anser därför att föräldrarna bör framträda i en pedagogiskroll vid de situationer som de är 

ensamma med fler en ett barn och se till alla barnen. Det visar sig dock att föräldrarna oftast 

framträder i den vuxna föräldrarollen och ser mest till sina egna barn förutom vid vissa 

situationer och beroende på föräldrarnas personlighet samt hur länge de haft sina barn på 

förskolan. Då föräldrarna oftast ser till sina egna barn kan det t.ex. vara när föräldrarna är nya 

och osäkra, detta har vi bland annat observerat i mest i utemiljön samt vid matbordet. Detta 

visar sig genom att föräldrarna endast hjälper sina egna barn samt endast leker med dem. Vid 

maten kan det dock bli en blandroll mellan föräldrarollen när barnen är mammiga och pappiga 

och får som de vill. Den pedagogiska rollen visar sig genom att föräldrarna är tvungna att se 

fler än ett barn då den har ett eget bord med flera barn.  

6.2. Slutdiskussion  

Vi kan se att Trygged (2000) och Sundell mfl. (1991) anser att föräldrakooperativ ökade 

markant i mitten av 80-talet och början av 90-talet. I en debattartikel från Kfo som vi tidigare 

nämnt förs det fram kritik mot föräldrakooperativa förskolor. Denna kritik riktas mot att 

föräldrarna går in och täcker upp för förskollärarna vid sjukdom. De nämner också att det idag 

finns 22 000 barn i ca 660 föräldrakooperativa förskolor. Kfo menar att alla dessa barn och 

förskolor riskerar att stängas ner på grund av att de anser att den nämnda förskolan tros ha 

brutit mot den nya skollagen. Vi anser att inte alla föräldrakooperativa förskolor bör stängas 

bara för att en förskola anses bryta mot lagen. Varför ska man dra alla över en kant? Bör man 

inte istället utreda grundligt just denna förskola och komma fram till en lösning. Vi menar att 

det vore hemskt om alla dessa 22 000 barn med familjer skulle tas ifrån den tryggheten som vi 

anser att föräldrakooperativ har. Då det blir en samhörighet mellan alla parter på förskolan. 

I den tidigare forskningen samt utifrån vad vi har observerat kan vi se att föräldrarna är 

närvarande i verksamheten inte bara vid lämning och hämtning. Markström (2007b) beskriver 

hallen som vi tidigare nämnt. Hon menar att hallen är till för barnen och pedagogerna samt att 

föräldrarna anses vara besökare som bara ska stanna en stund.  I vår undersökning har 

föräldrarna en egen krok i hallen och de förväntas stanna när tid finns. I våra observationer 

har vi sett att föräldrarna ofta går in i verksamheten för att hämta sina barn eller stannar en 

längre stund och pratar i hallen. Vi kan konstatera att på grund av dessa små pratstunder som 

innehåller både viktigt information om barnen samt lättare privata samtal om t.ex. jobbet och 

fritid får de en bra kontakt. Genom våra observationer samt intervjuer kan vi konstatera att 

alla föräldrarna känner en samhörighet med varandra samt med pedagogerna. 
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Vi har tidigare nämnt att Ivarsson Jansson (2001) undersökt vilken syn föräldrarna har när det 

gäller samarbetet med förskolan. I hennes undersökning framgår det att pedagogerna anser att 

den största delen av kontakten med föräldrarna sker i hallen vid lämning och hämtning men 

även vid föräldramöten. Vi ställde oss då frågande till hur förhandlingen om ansvaret fungerar 

vid dessa tillfällen. Efter att ha genomfört vår undersökning kan vi konstatera att på vårt 

undersökningsfält fungerar det ganska väl. Som vi tidigare tagit upp beskriver Markström 

(2007b) att pedagogerna tar ett steg fram vid lämning och ett steg bak vid hämtning. Detta 

visar vem som har ansvar över barnen och när ansvaret lämnas över. Detta uppmärksammade 

vi under våra observationer. Vi kunde se att pedagogerna oftast tog ett steg fram när de minsta 

barnen kom medan de lite större ofta fick klara sig själva utan bemötande i hallen. 

 

 När barnen väl kom till förskolan kunde vi se att pedagogerna uppmärksammade att de var 

där och välkomnade varje barn. Vi kunde även se att pedagogen som öppnade förskolan 

kunde ibland vara ensam en längre stund, vilket medförde att denne inte kunde möta upp varje 

barn i hallen. När barnen sedan skulle hämtas av föräldrarna mötte pedagogerna ibland upp 

föräldrarna beroende på vem som gick hem och vad de själva hade att göra innan stängning. 

Vi uppmärksammade dock att pedagogerna var noga med att förmedla viktig information som 

föräldrarna borde veta. Vi anser att föräldrakooperativ medför en god utveckling och vistelse 

för barnen då de har många vuxna runt omkring sig, samt att det är många män tillgängliga i 

verksamheten. Det gör att barnen får lika många manliga förebilder som kvinnliga. Genom 

egna upplevelser kan vi konstatera att det är mest kvinnor som arbetar inom kommunala 

förskolor, på föräldrakooperativa förskolor finns det dock både manliga och kvinnliga 

förebilder. Vi anser att föräldrakooperativ ger mycket till både barn och vuxna i och med att 

alla känner sig välkomna och behövda. Alla hjälps åt att bygga en trygg miljö åt barnen. 

Visst kan det finnas en del nackdelar som att det tar mycket av sin fritid då man som förälder 

måste ta ledigt från jobb samt lägga ner tid i verksamheten. Vi frågade oss tidigare om det är 

bra med föräldrarnas närvaro då reglerna i förskolan inte är densamma som i hemmet och att 

de ofta följer med till förskolan? Vi anser att alla familjer har olika regler som gäller och 

därmed tycker vi att de borde rätta sig efter reglerna som gäller på förskolan. Detta anser vi 

eftersom det ska vara lika för alla och det blir lättare att säga till barnen vid behov om alla är 

samstämmiga och följer samma regler. Vi finner att barnen kan bli förvirrade om man har 

olika regler och detta kan medföra att barnen blir envisa och inte lyssnar på vad de vuxna 

säger. I det stora hela kan vi se att ett föräldrakooperativ bidrar med en familjär 

sammanhållning och trygghet för alla parter.  
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 6.3.  Metoddiskussion 

 

Vi har i denna studie valt att använda oss till en viss del av en etnografisk ansats då vi endast 

har tillbringat fem dagar i verksamheten. Detta val gjorde vi då vi inte hade något färdigställt 

syfte och frågeställningar och ville gå in med ett öppet sinne. Detta medförde att vi efterhand 

kom fram till vad vi ville undersöka, vilket blev att undersöka föräldrarollerna i 

verksamheten. Vi var dock medvetna om att man kan ha ett färdigställt syfte inom etnografin, 

men vi vill gå in med ett öppet sinne för att ta reda på vad det var vi verkligen ville undersöka. 

Vi tycker att det fungerade bra att använda oss av etnografin när vi genomförde studien, med 

tanke på att vi inte hade bestämt syfte innan. Detta gjorde så att vi kunde koncentrera oss på 

helheten från början för att sedan inrikta oss på det vi ansåg var mest intressant samt att vi 

skulle försöka belysa ett nytt område som det inte tidigare forskats så mycket om utifrån vad 

vi funnit i tidigare forskning. En fördel som vi ser med etnografisk ansats är att man får 

mycket empiriskt material men detta kan även vara en nackdel. Denna nackdel anser vi är att 

det kan bli svårt att ta ut de relevantaste delarna då mycket av materialet kan bli intressant. Vi 

såg även en annan nackdel med etnografin, vilket var att vi inte kunde informera föräldrarna 

om vårt exakta syfte med studien vid intervjuerna samt observationerna. Vid observationerna 

ville vi inte tala om vad det var vi undersökte då föräldrarna kunde agera annorlunda och 

påverka resultatet. Vi hade inte vårt syfte klart för oss när vi genomförde våra första 

intervjuer, även detta ser vi som en nackdel då föräldrarna inte fick tillräckligt med 

information om syftet med studien vilket vi anser kunde leda till att de inte ville delta. De 

föräldrar som valde att delta svarade dock ganska snabbt, de som valde att inte medverka tror 

vi kan bero på denna orsak samt tidsbrist. En annan nackdel att använda sig av just etnografin 

var att syftet blev färdigställt långt in i arbetet vilket medförde att vi fick mindre tid att 

färdigställa arbete.  

En fördel med att ha använt oss av en etnografisk ansats anser vi är att man får mycket 

kunskap om forskningsområdet då man ser helheten. Tack vare att vi först spenderade tid i 

verksamheten kunde vi välja ut det vi ansåg vara mest intressant och sedan koncentrera oss på 

det området. En annan fördel som vi ser med etnografin är att vi skapade en relation med 

deltagarna i fältet innan vi genomförde intervjuerna, vilket vi tror bidrar till att informanterna 

känner sig tryggare och kan dela med sig mer av sina erfarenheter och upplevelser. När vi 

genomförde vår undersökning, valde vi att använda oss av både intervjuer och observationer.  
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Vi ansåg att genom att använda dessa två metoder skulle vi få en mer tillförlitlig undersökning 

samt se helheten och inte bara delen. Genom dessa metoder har vi både genom egna 

erfarenheter samt föräldrarnas erfarenheter bildat oss en uppfattning om hur ett 

föräldrakooperativ kan fungera och fått svar på vårt syfte samt frågeställningar. Vi anser att 

dessa metoder fungerade bra tillsammans. Vi har utgått ifrån intervjuerna samt 

observationerna för att just få en helhetsbild. Om vi endast hade valt att bara intervjua hade vi 

endast fått föräldrarnas bild av verksamheten Nu när vi även genomfört observationer har vi 

fått egna upplevelser och sett med egna ögon hur det fungerar i verksamheten. Vi hade inte 

fått sett hur barnen agerade i föräldrarnas närvaro och icke närvaro om vi endast hade utgått 

ifrån intervjuerna.  

När vi observerade valde vi att prova två olika observationsmetoder, vilket var intressant. De 

två metoderna vi använt oss av är icke deltagande observation samt deltagande observation. 

Vi kom fram till att deltagande observation var mer komplicerad än icke deltagande eftersom 

det lätt blev att man tog en pedagogroll när man hamnade i denna situation. Vi valde att 

genomföra deltagande observation vid matsituationerna vilket medförde att man lätt halkade 

in i pedagogrollen då barnen behövde hjälp och pratade med oss. Det var även svårt att 

komma ihåg hela matsituationen eftersom den pågick en längre stund och vi inte satt och 

antecknade samtidigt. Vi kom fram till att det var lättare med icke deltagande vid dessa 

situationer. Detta såg vi på grund av att en av oss var deltagande och en icke deltagande vid 

dessa stunder. Den som tog en icke deltagande roll satt i bakgrunden och fick därmed en 

helhetsbild över matsituationen. I rummet fanns det två bord, den som var deltagande satt i 

veckans förälder bord. Vi kan konstatera att den som tog den icke deltagande rollen såg 

helheten då den hade uppsikt över hela rummet och situationen medan den andre endast hade 

uppsikt över det egna bordet.  

När det gäller den icke deltagande rollen så var den inte helt lätt heller, eftersom barnen blev 

väldigt nyfikna på vad vi som observatörer gjorde så kom de gärna fram och pratade. Efter 

några dagar i verksamheten såg vi att barnen inte var lika nyfikna på oss, de hade accepterat 

att vi befann oss i verksamheten. Barnen blev vana vid vår närvaro vilket medförde att de 

gärna lekte runt omkring oss. I dessa situationer kunde det också bli komplicerat på grund av 

att barnen såg oss som en del av verksamheten och ville gärna leka med oss och frågade oss 

om de ville ha hjälp med någonting. Ibland kunde det bli lite för mycket och då var vi noga 

med att påpeka att vi endast skulle vara där och anteckna, vilket barnen tillslut accepterade. 
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 Barnen kanske fäste sig vid oss lite mer än vanligt då en av oss nyligen gjort sin 

verksamhetsförlagda utbildning där, vilket medförde att barnen kände igen den ena av oss, 

och det var då inte svårt för dem att ta kontakt med den andra av oss. Vi anser att detta 

medförde att vi fick en lättare ingång i verksamheten eftersom både pedagogerna, föräldrarna 

och barnen kände igen oss. Våra intervjuer valde vi att genomföra med öppna frågor/teman 

för att ge informanterna det största ansvaret om vad som skulle framföras. Efter att ha 

genomfört alla intervjuer har vi uppmärksammat att vi har fått mycket insamlad data, vilket 

har medfört att det har varit svårt att ta ut det mest väsentliga. Samtidigt har det inte gjort 

någonting på grund av att vi fått mer kunskap och förståelse för området föräldrakooperativ, 

vilket vi har tyckt varit intressant och lärorikt. Mycket av det insamlade materialet anser vi är 

intressant och viktigt just därför har det varit svårt att ta ut endast de viktiga delarna för 

undersökningen. Precis som vi nämnt tidigare spelade vi in varje intervju på både bandspelare 

samt mobiltelefonerna för att vara säkra på att minst en utav dem fungerade vid varje tillfälle 

vilket var en bra säkerhetsåtgärd. Första intervjutillfället var vi glada över att vi anammat 

denna säkerhetsåtgärd då en av mobilerna inte spelade in, men som tur var så fungerade 

bandspelaren. 

 6.4. Studiens betydelse för pedagoger  

Eftersom det tidigare inte har undersökts så mycket om vilka föräldraroller som framträder i 

föräldrakooperativa förskolor, har vi försökt belysa detta område som inte är speciellt 

undersökt tidigare. Studien som vi har gjort är ganska ytlig och därför anser vi att området bör 

undersökas ytterligare. Eftersom vi endast har intervjuat fyra föräldrar kan vi inte dra 

slutsatser om att så här är det över lag utan vi kan bara utgå ifrån det vi har fått fram, det vill 

säga underlaget för intervjuerna samt våra observationsanteckningar.  

Vi anser att vi har användning av detta i vårt framtida yrke. I våra resultat kan vi tyda att 

föräldrasamarbete är väldigt viktigt och betydelsefullt för alla parter. Har pedagoger och 

föräldrarna ett gott samarbete så tror vi att det påverkar barnen positivt då de känner sig 

trygga och känner en samhörighet. Med vår studie hoppas vi att vi kan bidra till att alla 

förskolor börjar förstå att det är viktigt att ge föräldrarna mer inflytande i verksamheten, 

eftersom ju mer inflytande de får desto tryggare känner de sig då de vet vad deras barn gör på 

dagarna och vet vilka deras barn umgås med. Vi vill även visa på att samarbetet är 

betydelsefullt när det gäller allas trivsel och utveckling. Ett samarbete som gynnar alla parter 

genom att alla lär sig av varandra. 
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6.5. Fortsatt forskning  

I denna studie har vi koncentrerat oss på föräldrarnas syn och upplevelser av 

föräldrakooperativ, vilket vi anser att det inte tidigare har forskats om. I tidigare forskning har 

vi redogjort för olika studier om roller, dock inte om föräldrarnas olika roller, därför anser vi 

att denna studie bidrar med ny forskning. Vi anser att man även skulle kunna undersöka 

barnens samt pedagogernas syn på verksamheten. Med barnen menar vi att man kan 

intervjua/observera dem och ta reda på vad de anser om att ha föräldrarna i verksamheten.  

Vi anser att det vore intressant att få en mer helhetssyn från alla parters synsätt, eftersom vi 

endast koncentrerat oss på föräldrarnas syn och roll på grund av tidsbrist. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Hej alla föräldrar! 

 

Vi är två studenter som studerar vid Örebro Universitet, där vi går sista terminen 

på lärarprogrammet Vi har båda två gjort vår (VFU) verksamhetsförlagda 

utbildning just på denna förskola och skulle därför vilja utföra vår undersökning 

hos er. Just nu håller vi på med vår C-uppsats där vi ska göra en undersökning 

om föräldrasamverkan. Vi kommer att vara med i verksamheten och observera 

olika dagliga situationer, samt möjligtvis utföra några intervjuer för att få fram 

material till undersökningen.  Denna undersökning planerar vi att utföra v. 45 

och v. 46. Vi kommer inte att använda oss av videokamera eller fotografering. I 

den färdiga uppsatsen kommer all data att behandlas konfidentiellt. (Det 

kommer inte gå att se vilka som deltagit i undersökningen).  

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Gustavsson 

Kristin Löf 

Kontaktuppgifter vid frågor: 

Ida: 070-4xxxxxx,                                  mail: ida_gxxxxxx@hotmail.com  

Kristin: 073-5xxxxxx                             mail: kixxxxxx@hotmail.com   
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Bilaga 2 och underlag för intervjuerna  

 

 

Intervju 

 Hälsa intervjupersonen välkommen, berätta om arbetet som handlar om 

samspelet mellan er som förälder, pedagoger och barn samt vilka rättigheter 

den har.  Berättar att materialet samt bandinspelningen kommer att förstöras så 

fort betyget är satt. 

 

 Förklara hur intervjun kommer gå tillväga 

 

Frågor som vi utgår ifrån: 

 

 Har ditt barn några syskon? 

- Om äldre, har barnet då också gått föräldrakooperativ eller om syskonet är yngre, 

kommer du den också att gå på en föräldrakooperativ förskola? 

 

 Varför valde ni en föräldrakooperativ förskola? 

 

 Vad gör man som förälder i ett föräldrakooperativ? 

 

 Vad anser du att din roll är när du är veckans förälder?  

Vilken roll får/tar du i verksamheten? 

 

 Anser du att det är mest positivt eller negativ att föräldrarna är med och arbetar i 

verksamheten, Varför? 

 

  Efter fråga, Reagerar ditt barn annorlunda då du är veckans förälder än de andra 

veckorna? 

 

 Anser du att du får bra kontakt även med de minsta barnen. 

 

 Hur anser du att samarbetet mellan er föräldrar och pedagogerna fungerar? 

 

 observationsfråga: Här frågar vi om olika situationer vi har observerat. 

 

 Har du något mer som du vill berätta som vi inte har tagit upp? 

 

 Vi avslutar intervjun med att tacka för personens medverkan samt att vi frågar om det 

finns möjlighet att kontakta personen vid fler frågor. 
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Bilaga 3 

 

 

Hej! 

 

Vi har nu spenderat en tid hos er och observerat verksamheten. Nu undrar vi om du 

skulle vilja delta i en intervju? Intervjun kommer att handla om föräldrasamverkan, det 

vill säga hur samarbetet mellan er föräldrar, pedagoger samt barn fungerar i 

verksamheten. Vi skulle vilja spela in intervjun på band om det är okej för dig. Bandet 

kommer i så fall att förstöras när vårt betyg är satt. Du som deltagare kommer att 

anonymiseras, vilket innebär att det inte kommer att gå att känna igen varken dig eller 

förskolan. Vi skulle vara tacksamma om du ville dela med dig av dina erfarenheter. 

Väljer du att delta i intervjun vore vi tacksamma om du hör av dig till oss på mail eller 

mobil. Vi skulle önska ett snabbt svar då vi bara har en viss tid på oss att färdigställa 

arbetet.  

 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida och Kristin 

 

Ida: 070-4xxxxxx,                                  mail: ida_gxxxxxx@hotmail.com  

Kristin: 073-5xxxxxx                             mail: kixxxxxx@hotmail.com   

 

 


